
Møte i FAU, mandag 17. oktober 2022, 19:00 – 21:00 

på Bøler skole, i aulaen 

Agenda 

• Info fra Britt 

• Styret 

o hvem er vi per nå 

o behov av flere styremedlemmer 

o info – hva som skjer fremover 

• Økonomi 

o Info 

• Hjerteson  

o Status 

o morgenvakter på vinteren 

o levering og henting 

• Natteravn – info 

• KFU 

o kurs 03.11. 2022 kl. 1830 på Helsfyr 

• Inndeling i grupper 

o 1. og 2. trinn - oppstart 1.klasse 

o 3. til 10. trinn i to grupper - idemyldring vedrørende sosiale treffpunkter 

 

Referat: 
 

• Informasjon fra Britt 

o Fin oppstart på skoleåret.  

o Vanlig oppstart. 

o Fornøyde elever med vanlig skole og oppstart 

o Prøver å være mer spenstig i undervisningen 

▪ Noe går bra, noe går middels og noe går på trynet 

▪ Håper foreldre og barn ser at man prøver å få til nye ting 

▪ Samlinger på tvers av klasser og trinn.  

▪ Positive elever. Åpne for å være med på ting. Enkle å få med 

▪ Nasjonale prøver. 5-8-9 trinn. Lavere resultater enn på mange år. 

• Snittet lavere generelt sett 

• Prøvene er nye, vanskelig å sammenlikne. 

• Overraskende at engelsk 8. trinn er svakere. IPad har autokorrektur. 

• 9-10 trinn har ikke IPad. Mindre feil der.  

• Ingen krise. Bøler gjør det fremdeles bra. 10% i prøveklasse 1 og 2 

• Ingen fritak fra NP. Alle er ikke forutsetninger for mer enn 

prøveklasse 1 eller 2. 

• Nasjonale prøver brukes til å analysere undervisning og til korreksjon 

av undervisningen 

▪ Elevundersøkelsen er fra midt nov til midt des. 5-10 trinn 

▪ Trivselsundersøkelse 1-4 er fjernet. Vet ikke hvorfor. 



▪ Diskusjon blant de ansatte om å se på klasseinndeling i løpet av barneskolen 

• Klassene er stort sett delt opp på bakgrunn av barnehage og delvis 

AKS. 

• Skole er ikke det samme som barnehage, så det treffer ikke alltid så 

bra 

• Diskusjoner om det er pedagogisk lurt å endre klassesammensetning 

for eksempel 3.-4. klasse 

▪ Stå sammen om å ikke kjøre elever til skolen 

• Mange farlige situasjoner foran Bølerhallen 

• Tar lærernes parkeringsplasser 

• Fra 7:50 til 8:15 

• Oppfordre til ikke å kjøre 

o Om man må, parkere på Bølersenteret 

• Droppsone mellom Ulsrud og Bøler utredes etter veien er ferdig 

• Søkt om bom ned til hallen, men fikk ikke inn i hjertesone 

o Kan søke på nytt etter hvert 

• Sende ut en skolemelding om at man ikke skal kjøre ned til hallen 

• Konkurranse om å gå til skolen 

o Det kan vi gjøre 

• Reflekskampanje seinere i høst 

▪ Bemanning på AKS (tilbakemelding fra første klasse) 

• Informasjon fra AKS rundt skolestart 

o Ikke bra info 

• Ikke definerte planer og bemanning 

• Første ukene var veldig repetetivt 

o For lite variasjon 

o Gjelder også i feriene 

• Litt eldre elever melder at de ansatte står og snakker og ikke 

involverer seg nok i barna 

o Får tilbakemelding om at de voksne ikke engasjerer seg nok 

• Svar Britt: 

o Over normen ansatte 

o Snakker mye med de ansatte om hva de skal og ikke skal 

o Vil gjerne ha folk som kan leve av det og prøver å få så store 

stillinger som mulig 

o 27 ansatte 

o Vanskelig stilling 

▪ Litt åpent om morgenen og litt om ettermiddagen 

▪ Jobber mye med å få utnyttet stillingene best mulig 

▪ Lettere å få kompetente ansatte med større 

stillingsprosent 

o Orientering om styret 

▪ Presentasjon 

▪ Ønske om flere medlemmer 

• Ikke mye jobb 

• Et formøte i tillegg til selve FAU møtet 

• Må ikke være klassekontakt 



• Sende ut oppfordring til klassene om bidrag 

• Informasjon ligger på Bøler skoles nettside 

o Økonomi 

▪ Godt med penger på konto 

▪ Kan bruke noen midler  

o Hjertesone 

▪ Kom i mål til skolestart 

▪ Purret på oppmerking. Utført 

▪ Purret på vannansamling 

▪ Britt skal purre på skilt om hjertesone 

▪ Levering og henting 

• Prøve å få en bom ned til hallen 

▪ Vakter om vinteren 

• Stå der hvor skolepatruljen tidligere sto 

• Foreldre tar det på rullering 

• Dele det på 1-4 klasse 

• 2 stykker av gangen 

• Setter opp vakter på det 

o 3-4 stykker per gang 

• Må sende ut en «bruksanvisning» 

o Hva skal man gjøre og ikke gjøre 

• Oppfordre voksne til å bruke vest 

▪ Fikk ikke lysregulering 

• For liten trafikk 

o KFU (Kommunens Foreldre Utvalg) 

▪ Fokus på det sosiale 

▪ Kurs 3.11 på Helsfyr 

• Hvordan være FAU representant 

• Ta kontakt om dere vil være med 

o Natteravn 

▪ Betjent av foreldre fra Bøler og Skullerud ungd. skole 

▪ Hver klasse får 4 fredager hver 

▪ Noen ekstra dager. Ballet, 10. klasse avslutning, vitnemålsutdeling, 16. mai 

▪ Oppmøte Bogerud frivillighetssentral 21:15-23:30 

▪ Ikke flere faste ravner 

▪ Vil du være frivillig? 

• Natteravn.boler@gmail.com 

o Gruppeinndeling 

▪ 1. og 2.  

• Oppstart 1. klasse 

• Evaluering inndeling av klasser 

▪ 3-7 

• Halloween 

• IPad/Teams 

o IPad kontra PC 

▪ 8-10 

• Sosiale treffpunkter 

mailto:Natteravn.boler@gmail.com


o Julegrantenning? 

▪ Skal vi ha en kveld vi tenner lyset med korps/kor? 

▪ Ta kontakt om det er noen som kan hjelpe med lyssetting 

o Innspill fra 4: 

▪ Teams, hva er retningslinjene for dette nå 

▪ Er Ipad det eneste? Finnes det PC’er 

▪ IPad 1. til 3. og PC til resten 

▪ Halloween 

• Kan klassene møtes i klasserommet før avgang? 

o Oppsummering gruppeinndeling 

▪ 8-10 – Sosiale treffpunkter 

• Disko, dans, musikk DJ 

o Samarbeide med Bølerklubben og elevrådet 

• Bli kjent tidlig i 8. klasse 

o Kommer en del nye elever 

o Grilling 

• Droppe frokost, kanskje heller lunsj 

• Utekonsert 

o Få noen kule artister 

o Festkomité 

▪  3-7 

• Halloween er den viktigste sosiale 

• Teams og IPad 

o Bøler skole må komme med klare retningslinjer for hva man 

kan bruker det til og hva man ikke skal bruke det til 

o Litt unnlatenhet fra skolen 

o Skru av Teams 

▪ En del uønsket atferd 

o Hva skal vi bruke IPaden til? 

o Skolen må ta aktivt eierskap til bruken både på skolen og 

hjemme 

o Nettvett kveld 

o Løpende nettvettopplæring hele tiden 

o Delt ansvar mellom skole og foreldre 

o Ikke fulgt opp det med nettvett som ble sagt i starten 

▪ 1-2 

• Får ikke klasse før 1. skoledag 

• Aks må kommunisere at gruppene ikke er det som blir klassene 

• Klassene bør meddeles seinest fredagen før 

• Foreldremøte 1. skoledag 

o Tidligere satt i grupper med alle foreldrene 

o Mer nyttig enn sånn det var i høst  


	Referat:

