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17. august 2017 

Dette er på gang i uteområdene ved Bøler skole: 
 
Som alle vet er det planer om en stor oppgradering av uteområdene rundt Bøler skole.                             
Her er en kort oppdatering fra utegruppen i FAU om fremgangen og planene rundt dette. 
 
Oppgradering av uteområdene i indre skolegård. 
Dette prosjektet er det Undervisningsbygg som har ansvar for, og FAU har en rådgivende rolle overfor skolen og 
Undervisningsbygg. Informasjon om dette arbeidet vil derfor primært komme fra skolen. Oppgraderingen av 
skolegården er i gang, de har begynt ved M-klassen. Håpet fra skolens side er at utearealet skal være klart innen 
november. Dette vil inkludere oppgradering av områdene rundt alle skoletrinn, inkludert nye lekeapparater. Vi 
registrerer at oppstarten for dette ble noe forsinket i sommerferien. Verken vi eller skolen har fått forklaring på 
hvorfor, men arbeidet skal nå være i gang.   
 
Aktivitetsbane på grusbanen 
Dette prosjektet er det FAU, og ikke skolen, som har initiert. Som FAU tidligere har informert om, har FAUs 
utegruppe tatt initiativ til en total oppgradering av grusbanen ved skolen, og ble tidligere i år tildelt 1 million 
kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for dette. Dette er vi veldig fornøyd med, og har bidratt til at vi nå er i gang 
med planleggingen av et prosjekt vi har store forventninger til!  
Vi ønsker følgende: et aktivitetsområde som inkluderer bane for sykkel/skating/sparkesykkel og ballbaner, benker 
og beplantning. Vi ønsker et område som kan være en nyskapende og god møteplass for folk i alle aldre, der ikke 
minst ungdom og store barn ivaretas, også utenfor skoletid. 

Per august 2017 er vi i gang med følgende: 

 Vi har inngått avtale med landskapsarkitektkontoret Lala Tøyen, som har erfaring fra utarbeiding av 
aktivitetsområder for barn og unge. De er i gang med en såkalt mulighetsstudie, som innebærer at de vil 
legge frem tre ulike forslag/konsepter for hele området. Disse grove konseptene skal danne grunnlag for 
bred involvering og diskusjon i løpet av høsten, før et endelig konsept tegnes ut. Det endelige forslaget vil 
ferdigstilles av Lala Tøyen i l a 2017, slik at vi kan benytte det som grunnlag for å søke diverse midler 
med frist i januar 2018.   

 FAUs utegruppe er i dialog med Østensjø bydel, som er svært positive til prosjektet. Bydelen ønsker å 
bidra ved å søke midler den har tilgang på og å bidra med vedlikehold på sikt. At vi har bydelen med oss 
på dette er svært positivt, fordi det gjør det lettere for oss å søke ytterligere midler fra kommunen og 
statlige støtteordninger. 

 Vi er også i kontakt med Bymiljøetaten og Sykkeletaten, som er positive. Vi har en intensjonsavtale med 
Sykkeletaten, som ønsker å bidra økonomisk til sykkelbanen. (I den forbindelse oppfordrer vi alle til å 
støtte opp om Trafikkagenten, som er noe vi forhåpentlig i samarbeid med skolen etter hvert vil sende 
mer informasjon om.) Det er Undervisningsbygg som eier banen, og vi er avhengig av deres godkjennelse 
for å få gjennomført prosjektet.  Vi har sendt en formell henvendelse til både Undervisningsbygg og 
byråd, og håper på positivt svar! 

 Vi ønsker å søke midler fra flere steder, i tillegg til stipendet vi allerede har mottatt. Mulighetene vi 
vurderer inkluderer blant annet: kommunale midler til torg/møteplass, tippemidler, tilskuddsordning fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til nyskapende aktivitetsarenaer, bidrag fra Sykkeletaten. Vi 
har godt håp om at vårt prosjekt kan motta flere av disse midlene! 

 Vårt håp er at vi det konkrete arbeidet kan starte når brakkene er fjernet i løpet av 2018.  
 

Arbeidet er helt i oppstartsfasen, og fortsatt er derfor en del uklart. Vi avventer som sagt aksept fra 

Undervisningsbygg. Men vi er svært glad for den gode responsen vi har møtt i bydelen og kommunen. Vi gleder oss 

til å se forslagene og tror dette kan bli veldig bra! 
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