
Referat fra FAU møte mandag 30. mai 2022 
Sted: Bøler skoles aula 
Til stede:  
Se navneliste 
 
 
 
Informasjon fra Britt 

• Skoleåret 2021-2022.  
Ser noen konsekvenser av pandemien. Det er flere barn og unge som nå sliter med psykisk 
helse, skoletretthet og sosial angst. Dette skal skolen ta tak i, men det er viktig å snakke 
med barna om dette hjemme. Bøler skole har en del elever som ikke møter opp på skolen. 
Disse barna er det viktig å hjelpe. Dette er elever på småskolen, mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet, men det er flest elever fra ungdomstrinnet.  
 

• Faglige resultater 
Bøler skole har like gode resultater som tidligere. På nasjonale prøver ligger Bøler skole 
som nr. 2 i Oslo. Bøler skole ligger som nr.1 når det gjelder relasjonsbygging.  
 

• Elev fra Ukraina 
Bøler skole har fått en elev fra Ukraina. Denne eleven begynner i 1. klasse.  
 

• Skolestart 2022-2023 
Det er 82 skolestartere. Skolen har dermed fulle 1. klasser. Bøler har en del skolesøkere 
fra Nøklevann og Rustad, samt en del tilflyttere.  
 

• Skolestart er mandag 22. august. 
 
• Informasjon om AKS 

Planleggingsdager skole/AKS uke 33 (AKS stenger kl.16 onsdag17/8 og er stengt 18/8 og 
19/8) 

 
• AKS og matservering 

Aks har hatt kokk, men dette er nå avsluttet. Aks vil servere brødmat hver dag. Det blir 
ikke servert mat på AKS i ferier. Da må elevene ha med 2 matpakker.  
 
AKS er gratis fra 1.-3.-klasse I tillegg betaler færre for fulltidsplass. AKS har derfor 
dårligere økonomi nå enn tidligere. AKS klarer ikke lønne en kokk. AKS prioriteter 
voksentetthet.  

 
• Lærerressurser 

Bøler skole følger lærernormen. 
1.-2.-klasse har to kontaktlærere per klasse. 
3.-4.-klasse har en kontaktlærer per klasse, men har flere ressurslærere/faglærere. 
5.-7.-klasse – de fleste klasser har en kontaktlærer, noen klasser har to kontaktlærere. 
8.-10.-klasse har to kontaktlærere per klasse, med to unntak. 
 
Der det blir lærerbytter sendes det uten egen melding om dette. 
Bøler skole har ansatt de læreren de hadde behov for, og er fulldekket.  

 
 

Utegruppa 



Bøler skoles FAU ønsket å takke Utegruppa for deres arbeide. De fikk en stor takk, 
applaus og et gavekort på restaurant. Utegruppa sier at de planlegger åpning av 
uteområdet til høsten. Mer informasjon om dette kommer senere.  

 
Hjertesone 

Her har elever, Runa Eikbu (leder FAU) og ledelse hatt befaring sammen med Trygg 
Trafikk for å se på skoleveier og området rundt Bøler skole. Det er iverksatt mange 
tiltak for å trygge skoleveien.  

 
Gjennomført: 

✓ Oppstart  
✓ Spørreundersøkelse 
✓ Oversending forslag fra skolen 
✓ Barnetråkk 
✓ Befaring  

 
 

Tiltak som iverksettes:  

• Opphøyning av gangfelt  
• Innkjøring flerbrukshallen 
• Varelevering eldresenter 

• Parkering fortau eldresenter - hyppig parkeringskontroll  

• Kryssoppstramming  
• Bølerbakken/Utmarkveien 
• Innkjøring flerbrukshall 
• Bølerlia/Utmarkveien 

• Feilparkering Bølerbakken – hyppig parkeringskontroll 

• Sikt og sikkerhet blir vurdert snarvei Bølerbakken 11 d – 9 a, fartshump 

• Ulsrudveien gjennomgås høsten 2022 med tanke på trafikksikkerhet  

• Olav Nygaards vei – bom ved gangfelt 

• General Ruges vei – videre planlegging når sykkelvei og grøntområde er ferdig  

• Plassering av hjertesoneskilt 
 
Estimert ferdig innen skolestart høst 2022 
 
 

17. mai 
Meget godt gjennomført arrangement. Mange positive tilbakemeldinger. Per dags dato – ikke 
opplysninger om innsamlet beløp. 
 
Natteravn 
Vi oppfordrer foreldre på ungdomstrinnet til å delta på Natteravn. Dette er et viktig tiltak i 
bydelen, og det er mange fra ungdomstrinnet som er ute på kvelden i helgene. Det er en del 
rusbruk blant ungdommen. Hvis vi ikke klarer å få flere voksne til å delta på Natteravn, kan 
det være at dette prosjektet må skrinlegges. På FAU-møtet ble det derfor vedtatt at 
klassekontaktene på ungdomstrinnet setter opp foreldrene i klassen på Natteravn, noe som er 
samme ordning vi har hatt under 17.-mai arrangementer og tidligere KulUka-arrangement,  
 

 
FAU-styret for 2022/23: 
Leder - Runa Eikbu  



Nestleder –  
Sekretær –  
Økonomisjef –  
IKT-ansvarlig – Kjetil Hovding 
AKS-kontakt – Anna Berntzen 
17. mai – guru – Tanja Sæter 
Elevrådskontakt –  
 
 
På FAU-møtet høsten 2022 må det velges inn noen flere representanter til styret.  
 
OBS!! Husk å velge nye klassekontakter på vårens foreldremøte.  
 
 
 
 


