
FAU-møte Bøler skole, 29. April 2019 

Agenda 

1. Info fra rektor 

a) Oppstart for førsteklassingene. 

Vil lage en infobrosjyre til nye foreldre som er klar til skolestart. Og info til foreldre ved oppstart til 
AKS. Foreldremøte for første trinn er gjerne litt senere enn de andre ettersom lærerne ønsker å bli 
kjent med elevene før foreldremøtet. Vurderer et eget foreldremøte for AKS tidlig. Fulle klasser med 
28 elever i hver klasse. 

b) Lærertetthet ved Bøler skole. 

Har jobbet med dette, og er nå i mål. Normen tilsier antall elever per voksen, og dette vil løses med 
tolærersystem. Arbeider med å få til god utnyttelse av det å ha to lærere inne i klassen samtidig. Alle 
førsteklassene får to kontaktlærere. Har ikke flere klasserom enn før. 

c) Skjermtid under spisingen. 

Flere av foreldrene er veldig opptatt av dette. Lærerne varierer hva de gjør i spisingen. De bruker noe 
skjerm, de leser og de snakker sammen. Lærerne har stort sett målrettede opplegg rundt dette. FAU 
oppfordrer til å ta eventuelle innspill direkte med kontaktlærer og ha direkte dialog rundt dette. 

d) Overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Ønsker å legge til rette for at elevene i 8. trinn blir 
kjent. Vurderer å bruke klubben for å få elevene i nye 8.-trinnselever til å bli bedre kjent med 
hverandre. Det er også viktig at foreldrene blir kjent. Vil forsøke å legge til rette for treff på Piece of 
Cake på Oppsal klasselister til høsten.  

og det samme for foreldrene. Hvordan kan skolen og foreldrene hjelpe til med en god start? Tidlig 
infomøte? Tips til hvordan håndtere karakterpress. Sosialt samvær mellom foreldrene? Kunne brukt 
klubben til sosialt samvær for ulike trinn?  

e) Husk påmelding til 17. mai. Frist 3. mai, med forlenget frist for de som er på leirskole. Mer 
detaljert info kommer.  

f) Blir graving på skolen i år også. Blir innkjøringsvei for varelevering og avfallshåndtering bak M-
klassen. Dette vil skjerme skolegården for trafikk. Blir ny sykkelparkering og miljøstasjon.  

g) Blir sommerskole på Bøler skole. AKS og sommerskolen vil være på hvert sitt sted. Vil snakke med 
sommerskolen om hvordan man kan ha godt og tydelig samarbeid om Bøler-elevene som både går 
på AKS og på sommerskolen den uka det gjelder.  

h) Miljøhovedstad - blir tema for KUL-uka 

Mulig den blir flyttet til uke 45-46, da unngår vi kollisjon med halloween. 

Innspill/spørsmål fra FAU:  



• Vinteraktivitetsdag: Har dere vurdert å legge aktiviteter til Skullerud? Kunstsnø sikrer 
mulighet for aktiviteter. Fint skianlegg for langrenn og aking.  

• Skøytebane: håper det blir bane til neste år. Svar fra rektor: vannet var borte da det skulle 
sprøytes. Det er egentlig ikke en offisiell skøytebane, men har hatt velvillige brøytere som har 
bidratt til å holde dette i orden. Ble ikke i år, men håper det løser seg neste år. 

• Flott Facebook side fra skolen. Det er gøy å følge med hva som skjer i skoletiden. 
• Foreldrene veldig fornøyd med diskusjonsgrupper på foreldremøter, gjerne mer av det! 

 

        2. Info fra utegruppa 

a) Tina orienterte først om to småhus som kommer i skolegården i løpet av sommeren. De kommer 
der de gamle står. Usikkert om de kommer ferdig malt. Hvis de kommer umalte, så blir det invitert til 
dugnad på sensommeren (de må tørke litt først).  

Sittegrupper i ulik høyde og størrelse. Blir plassert utenfor ungdomstrinnet og barnetrinnet. Også 
disse kommer i løpet av sommeren, i henhold til planen.  

b) Arbeidet startet rundt 2016. Så allerede da at skolen mangler arealer forungdommene.  

Kort orientering om hva som har skjedd i 2017-2019:  

Har søkt penger, har fått godkjennelse fra undervisningsbygg til å utarbeide mulighetsstudie, lokal 
involvering del 1, mulighetsstudie gjennomført, samarbeid med Østensjø bydel, dialog med 
Bymiljøetaten og intensjonsavtale med sykkelprosjektet, kommer ikke videre uten avklaring av 
kommunens rolle (venter på svar fra Bymiljøetaten) - for foreldregruppa kan ikke drifte prosjektet; 
møte med Rina Mariann Hansen 3. mai.  

2.5 mill. avklarte midler. 

Potensielt ca. 8 mill. Søknadene forutsetter at realiseringsmulighet er avklart. 

Har snakket med mange underveis:  

• Bøler skole, Bøler eldresenter, Bøler fritidsklubb, Bydel Østensjø, Østensjøvannet venner, 
Ulsrud vgs, Utekontakten, Manglerud politistasjon, BUA, spørreundersøkelse foreldre i 2016, 
skatemiljøet  

• Elevundersøkelse des. 2017 - kom fram mange ulike forslag  
• Omsorgssenteret - behov for friområde i umiddelbar nærhet, men langt nok unna til at de får 

en liten tur, med mulighet for kontakt med nærmiljøet  

Mulighetsstudien  

• har ønsket å se ting i sammenheng, skape en helhet,  

Veien videre:  

• Må svare undervisningsbygg mht. finansiering, drift og ansvar - avhengig av Bymiljøetaten 
• Kommer ikke videre uten nødvendige avklaringer - om Bymiljøetaten kan bidra med drift og 

prosjektansvar 



Skolen har to bekymringer: Krevende å gå inn med nye år med graving, og ikke så glad i rullende 
aktiviteter 

Utegruppa lager et kort notat og legger ved aktuelle bilder som FAU sender med referatet, sånn at 
klassekontaktene kan dele videre.  

Eventuelt 

• Saker til SMU? - ingen andre saker enn det som er tatt opp over 
• 17. mai - innspill fra en forelder om å gå i tog i byen annethvert år. Skolen ønsker å gå hvert 

år. Hva mener dere? Ulike synspunkt. I klasser hvor få går blir det gruppepress om ikke å gå. 
Kjedelig for noen. Fint for eldresenteret om det skjer ting på formiddagen også i nærmiljøet. 
Mange ser på tog på Karl Johan som en viktig del av nasjonaldagen. Tradisjon for å gå i tog 
handler også om hva lærerne på skolen gjør og hvordan de bidrar. Usikkert om det blir 
videreført om det blir annethvert år. Blir det annethvert år blir det mer usikkert med 
inntekter fra denne dagen. Temaet har vært vurdert før, og da vurdert som uønskelig. Kan 
være krevende å endre innarbeidet kultur/rutiner. Sjekk med korps (og kor og speider?) før 
man velger å gjøre noe. FAU tar det opp med rektor igjen og vurderer hvordan temaet 
eventuelt kan bringes inn i tilknytning til foreldremøter eller lignende.  

• Spørsmål om resultat fra iPad-undersøkelsen - men rektor sa at resultatene ikke var helt 
klare enda 

• Førstetrinnsforeldre - melder kort oppsummering om hva slags info de savnet og sender til 
Synnøve og Cecilie 

• Tema-/foreldreforedrag uke 10 (tema for elevene på dagen og foreldrene på kvelden) 

 


