
Referat FAU-møte 27.09.2021  
• Sted: Zoom 

• Tidspunkt: 19:00-21:00 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat fra siste møte. 

Godkjent. 

Informasjon fra rektor 

• Rektor tilbake etter sykdom 

• Testing avsluttes etter uke 41, kun ved utbrudd det skal testes.  

• Ansatt flere spesialpedagoger, og styrket det spesialpedagogiske tilbudet kraftig. Gir 

kompetanseheving på skolen generelt, i tillegg til at det er en styrke for barn med 

vedtak om spesialpedagogisk hjelp, men også for andre barn. Skolering av alle 

pedagoger fra dysleksi-forbundet. Unngå for sen diagnoe, som kan føre til at man 

kommer for sent inn.  

• Fremsnakk læreren, i forbindelse med fagfornyelsen tester mange lærere ut nye 

opplegg, feks ute. Ikke alt blir vellykket, men vær litt tålmodige. Mye læring kan skje 

selv om barna kun forteller at de har vært på tur.  

• Veldig utforskende når det gjelder læremateriell. Mye er ikke ferdig, lærebøker. Har 

brukt mye penger på læremidler. Lærerne prøver ut nye ting for å gjøre seg opp en 

kvalifisert mening. Gir en god blanding av fysiske bøker og digitale læremidler.  

• Hvite busser, leirskole etc går nå som normalt.  

• Refleksaksjonen blir gjennomført som normalt, i november.  

• Kuluka, god erfaring 2020. Blir i uke 42, hele skolen jobber med prosjektet knyttet til 

TV- aksjonen, og PLAN. Jobber mot barneekteskap. Ikke foreldrekveld.  

• Foreldre kan sponse poden etter hvor mange runder de løper rundt Haraløkka. 

Erstatter også OD- dagen. Har vært vanskelig å få jobb. Over halvparten sitter på 

skolen.  

• Trygg Trafikk – gode trafikksituasjonen, samarbeid med FAU som er den største 

pådriver. Oslo kommune ønsker at alle skoler skal være hjertesoner. Bøler skole står 

på venteliste. Trafikkpatruljen er avsluttet. Det er ikke noe tilsyn på skoleveien. 

Følgegrupper for små barn. Skolevei er likevel viktig, noen utsatte overganger feks 

ved brua.  

 

Digitale regler v Kjetil Hovding 

• FAU – sender epost til åpne epostlister, mest praktisk. Bruk «svar alle» med omhu.  

• Berettiget interesse. For å kunne involvere og se alle i en diskusjon.  

Gjenomgang av faste aktiviteter ved Cecilie (vedlegg)  

• Oppgaver følger trinn  

• Årshjulet følger delvis oppgavene.  

• Vennegrupper,  

• 17. mai på Bøler skole 



Økonomi 

• 17. mail avlyst 2 år på rad = mindre penger i kassa. Nøklevann ville dele inntekter med 

oss 2021. Vi bør vurdere å gjøre det samme.  

• Kuluka, har vært foreldrearrangement. Det er det ikke lenger, nok en inntekskilde. 

Sliter litt inntektsmessig. Det går ut over feks Hvite Busser.  

Å være FAU- representant: (Cecilie) 

• Skal representere alle elevene i klassen 

• FAU skal sikre at foreldrene har medvirkning. Skal ikke fremme interessene til eget 

barn 

• Bindeledd mellom foreldrene i klassen og FAU.  

• Bidra til at det er god kontakt mellom alle elever og foreldrene i klassen.  

• Planlegge foreldremøter sammen med læreren.  

• Organisering av FAU- møtene.  

• Tidligere saker: Informasjon til foreldre. 1. skoledag, hvordan den er organisert, inkl 

AKS. God start i 8. klasse. Vi har også tatt opp det med lekser.  

• Positive tilbakemeldinger og fremsnakk 

• Ting vi vet funker:  

• Familiegrupper  

• Arrangement hvor alle er ønsket velkommen 

• Inviter hjem barn som ikke får så mange invitasjoner 

• Etterspør barn i klassen som ikke så ofte blir omtalt hjemme 

• Fremsnakke det positive 

• Sosiale medier (snakke med klassen det, stadig yngre barn er på sosiale medier)  

 

 

Vi planlegger felles foreldremøter i aulaen, antagelig separat for småtrinn og mellomtrinn/ 

ungdomstrinn.  

Gruppediskusjoner . 
Ellers var det diskusjon i grupper. 1.-4. trinn fikk informasjon fra Erik på Aks og diskuterte 

refleksaksjon. 8.-9. trinn fikk info om hvite busser og 10. trinn diskuterte skoleball. 5.-7 trinn 

diskuterte klassemiljø.  

Natteravn:  
Oppfordring om melde seg til både å gå natteravn og å være nøkkelvakt. 

 

Informasjon fra utegrupa 
Det har vært stor fremdrift for utegruppa. De er i gang med fase en som er en 440 m2 

skatepark som henger sammen med en 123 meter lang rullebane, alt i betong. Arbeidet 

utføres av Betongpark.  Målet er en rullepark som er for alle, både nye og viderekomne. 

Arbeidet startet opp i slutten av september og er beregnet å ta ca 8 uker, og vil kunne tas i 

bruk rett etter det.  

I neste trinn skal det komme .basketplass, grøntområder, henge- og sitteplasser og 

turn/parkour, sammen med en diagonal vei over parken.  



Det kan bli aktuelt med foreldredugnad på noe av arbeidet.  


