
Her er referat fra FAU-møtet 13/10! 

FAU-møte 13.10.2010 

Tilstede: 

Helene Hoda Lunde 5a 

May Tove Hestmo vara 4b 

Mari Ingulfsen 2a 

Ranveig Sørskaar 4a 

Kristine Forland 2b 

Håvard Lorentzen 7a 

Tine Granlund 6a 

Kathinka Stephenson 3 rød 

Øystein Gylvik 5b 

Karin Afeef 1.1 

Mathilde Skole 3 blå 

Tyra Kirkenes 3 gul 

Tove Lise Inderberg 1.1 

Kamilla Edvardsen 3 rød 

Åsne Seierstad 7b 

Espen Røyseland 

Tine Granlund 

Referent: Mathilde Skoie (3 blå) 

1. Ronnys 30 min: 

Rehabilitering 

Her har man altså plutselig og ut av det blå fått beskjed om at denne er utsatt med 7 år. Bolteløkka har rykket fra å 
være kritisk og «på utgående», det vil si med fare for umiddelbar stenging, til – med visse branntekniske og andre 
justeringer – å havne på listen i 2027. Kommer også overraskende på mange i kommunen selv. Ronny følger opp og 
holder FAU løpende orientert. 

Flere spm fra FAUs medlemmer, men det meste uklart i følge Ronny: f.eks. om uteområdene og selve skolen er ett eller 
to prosjekt? hva med tidsvinduet i forhold til Veterinærhøyskolen? Hva har egentlig skjedd her? Forhold mellom 
faglige råd/forrige rapport og den nye sitausjonen? osv. 

Smittevern 

Ronny har hatt møte med smittevernlegen i bydelen. Selv om bydelen er blodrød er Bolteløkka enn så lenge coronafri 
sone. Man har planlagt for rødt, men håper å fortsette på gult. En allmenn nedstengning av skoler a la mars virker 
imidlertid svært usannsynlig. Barn og voksne er slitne og man merker at det er liten plass å boltre seg på. Det finnes 
ikke noe spesielt opplegg dersom en elev er borte noen dager, men dersom vi snakker hele klasser vil det foregå 
omtrent som i mars. Det er imidlertid utfordringer med teknisk utstyr (PCer) i 5.-7. trinn dersom en hel klasse skulle 
måtte være hjemme. 

2. Valg av grupper 

Vi gikk gjennom gruppene og drøftet innhold og folk som notert nedenfor. 

1. Sportsgruppen. Samler og deler informasjon om fritidsaktiviteter, gjerne på FAUs sider. Her har det kommet 
inn info om slalåmkurs som jeg kan sende videre til den/de som leder denne gruppen. 

Her meldte ingen seg frivillig og det var vel heller ingen som så for seg bussing til Tryvann i disse tider. Ble derfor satt 
på hold. 

1. Vedlikeholdsgruppen (NY!) Nå som vi blir på Bolteløkka en stund, vil det være masse som må fikses, denne 
gruppen samler tilbakemeldinger fra foreldre og hjelper skolen med å holde orden på prioriteringer og ting 
som de kanskje ikke kjenner til selv. 



Litt diskusjon av forholdet mellom denne og gruppe f. Vi ble enige om at denne gruppen først og fremst tar for seg 
strakstiltakene – inviterer seg selv på befaring med Ronny og at det dermed var det lurt at det var en egen gruppe på 
dette. MEN siden de to sakene henger sammen ble det foreslått at den hadde et første møte sammen med gruppe f. 

Folk: Christine Forland og Ranveig Sørskar 

1. Trafikksikkerhetsgruppen. 

Her meldte Tyra Kirkenes og Tine Granlund seg. Noen «trafikkissues» ble meldt inn, men de er samlet på en liste til 
slutt. 

1. Arrangementsgruppen – blir det julegran, 17. mai, sommerfest osv.? Gruppen har oversikt og delegerer. 

Her meldte Helene Hovda Lunde, Karin Afeef og Ylva seg. Mens vi venter på at verden skal åpne seg var det enighet om 
at gruppen og FAU også burde engasjere seg i retningslinjer/anbefalinger om disse arrangementer. Dette førte til en 
substansdiskusjon om Halloween som er tatt ut som egen sak nedenfor. 

1. Læringsmiljø/nettbrett/skjerm-tid mv.-gruppen. Denne gruppen har hatt mange navn, gøy om noen tar tak i 
den i dette skoleåret 

Her meldte Tove Lise Inderberg, Mathilde Skoie og Ylva seg. De fikk foreløpig ganske fritt spillerom (eller er det bare 
en partisk referent ...) 

1. Rehabiliteringsgruppen. Følge opp rehabilitering/regulering mv. 

Håvard Lorenzen, Kathinka Stephenson , Espen Røyseland og May Tove Hestmo. Gruppen vil også innhente bistand 
fra Magnus Buflod, som FAU-møtet gir mandat til å undersøke hva som har foregått i rehabiliteringssaken, og finne ut 
hva som kan gjøres for å få fortgang i oppgradering av skolens uteområder. 

1. Valg av 

Leder: Magnus Ravlo Stokke 

Nestleder: Håvard Lorentzen, 

Sekretær: Karin Afeef 

Økonomisjef: Øystein Gylvik 

Alle valgt ved akklamasjon 

3. Saker som dukket opp i gruppediskusjonen 

Innmeldte trafikksaker til oppfølging i trafikkgruppen 

· Ullevålsveistrekket mellom Heim og Åpent bakeri. Her kjøres det fort og gæli. Tyra kunne opplyse om at fartsdumper 
– hele 3 – egentlig var vedtatt, men at de kanskje forsvant med sykkelveien. Hun sjekker opp via Valleløkken vel. 

· Sofiesgate: Hvor er det blitt av skolepatruljen? Kun et tidsspørsmål før noen blir syklet ned. 

· Kiwi: Lastebiler rygger ut i Sofiesgate i 8-tiden om morgenen. Dette var det lovet at de ikke skulle gjøre. 

· Foreldre parkerer fortsatt på hjørner. 

Halloween – anbefaling fra FAU 

Normal Halloween med random påringing av dører I store flokker og til ukjente frarådes på det sterkeste, men barna 
gleder seg og kan være ustoppelige. FAUs anbefaling er å finne alternative organiserte former klassevis eller droppe 
det. Et forslag: klassevis organisere grupper på 5 og lage en liste over forhåndsgodkjente steder der de kan få 
innpakket godteri. Viktig at ingen faller utenfor. Gode råd på Oslo kommunes sider, bl.a. vent med å spise godteriet til 
du er hjemme og har vasket hendene, ta med klype, pass på avstand i kø osv. Arrangementsgruppen vil møtes og 
komme med FAUs endelige råd om gjennomføroing av Halloween. 

4. Eventuelt 

Flere klager på billedkvaliteten til FotoNorden og mange i FAU sa seg enig. Hvorfor ikke prøve Utestemme? De bør i 
hvertfall vurderes. Ranveig sender mail til Ronny på vegne av flere. 



Noen lurte på hva FAU mente i et tidligere referat om leksefri skole. Tas opp igjen på et senere møte (skjønt antagelig 
lite håp om at det her finnes noen generell enighet I FAU) 

1. Datoer for FAU-møter skoleåret 2020/2021. Disse ble ikek drøftet, men forslaget i innkallingen var som 
følger: 

i. Mandag 12. oktober 2020 
ii. Mandag 2. november 2020 

iii. Mandag 7. desember 2020 
iv. Mandag 1. februar 2021 
v. Mandag 1. mars 2021 

vi. Mandag 3. mai 2021 (april utgår pga. påske) 
vii. Mandag 7. juni 2021 

 

 


