
Referat FAU møte 9.11.2020  
Teams ne(møte, kl 1800-1904 
Referent: Mathilde Skoie og Karin Afeef 

Tilstede: Espen Røyseland (4A), Morten Juel Hansen (1G1), Helene Hovda Lunde (5A), Håvard 
Lorentzen (7A), Tove Lise Inderberg (1G3), KaRnka Stephenson (3 rød), KjeRl Rommetveid (2A), 
Magnus Ravlo Stokke (FAU leder, 6B), Mari Ingulfsen (2A),  Marianne Lofstad (1G2), Marte Heian-
Engdal (4B), Mathilde Skoie (3 Blå), Rannveig Sørskaar (4A), Thyra Kirknes (3 Gul), Tine Granlund (6A), 
Ylva Erbach (5A), Øystein Gylvik (5B), Åsne Seierstad (7B), Karin Afeef (1G1). 

Rektor Ronny Engebråten deltok under punkt 2  

1. Godkjennelse av innkallelse og referat fra forrige møte (ligger på FB).  
Innkalling og referat godkjent  

2. Orientering ved rektor Ronny Engebråten  
Karantene på naboskolene  
Forespørsel på Facebookgruppen Rl FAU om skolen bør/kan orientere når naboskoler går i karantene, 
har utbrydd osv. (Marienlyst for en uke siden). Ronny svarte at det ikke finnes ruRner for de(e, men 
at bydelsoverlegen informerer når nødvendig. Fortsa( ingen smi(ede på Bolteløkka.  

UDEs 8lbakemelding vedr. utsa= oppussing.  
AMU (arbeidsmiljøutvalget) har sendt et brev Rl Undervisningsbygg og avd. for skolebygg i 
Utdanningsetaten for ca. halvannen uke siden der de ber om en forklaring på hvordan en skole kan gå 
fra «utadgående kapasitet» Rl å kunnne vente i 7 år. Verneombudene har gå( en vernerunde. Aldri 
gjort så grundig. Rapporterer videre.  

Tilbakemelding på skolemiljø fra BUP og PPT 
Bolteløkka får gode skussmål for miljø. Elever med ucordringer sendes ode Rl Bolteløkka fordi det er 
et godt alternaRv. Selvsagt har også Bolteløkka ucordringer. I Rllegg er det budsje(messig ugunsRg å 
få ekstra elever i løpet av skoleåret.  

AKS – hvordan går det?  
Ny leder Caroline på plass. Ellers går det bra Rl tross for covidrestriksjoner. Ronny merker dog at det 
er stor slitasje på både AKS-staben og lærerne generelt.   

Covid-beredskap 
Skolen fortsa( på gul. Alle barn kan være på skolen også hvis det blir rødt (men ikke hvis det blir 
smi(e på skolen eller generell nedstengning).  

Skolepatrulje 
Spm. fra forrige møte om hvorfor den ikke var kommet i gang. Skyldtes Covid-situasjonen og at Rl 
tross for opplæring i juni fikk man ikke serRfisert patruljene pga. fravær. SerRfiseres denne uken og 
bør være i gang igjen raskt.  

Lovisenberg sykehus 
Utvidelse med bl.a. legevakt på Lovisenberg sykehus vil føre Rl trafikkucordringer i Geitmyrsveien. 
Valleløkken vel er på saken. Thyra poster info på FB.  

Tomten i Eugeniesgate 12 (se også mer info under orientering fra rehabiliteringsgruppen) 
Skolen fikk telefon fra Utdanningsetaten om saken. Rektor hevdet at det er uaktuelt å ta i bruk 
tomten før Bolteløkka allé er stengt, men det kan jo nå skje før oppussing (argument sist var at 
Bolteløkka alle skulle brukes Rl rigg). Usikkerhet hvordan de(e følges opp da kontaktperson i 
Utdanningsetaten går snart av med pensjon. 
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3. Økonomisk status 
Orientering fra Øystein Gylvik 
- 242.942 på konto. Lite akRvitet i 2020 av naturlige grunner.  
- Innskudd 6.500 og gå( ut 172 kr så langt i år.  
- FAU har Rdligere år:  

o dekket kostnader 70.000 Rl leirskole hver høst  
o dekket kostnader per elev for avslutning for 7. klasse 
o dekket kostnader kny(et Rl julegran  

Oppfølgingspunkter: 
- FAU ber Øystein Gylvik sjekker vedr. kostnader 8l leirskole i 2020.  
- FAU ber Øystein Gylvik 8lby å dekke kostnader for å se=e opp julegran på skoleområdet.    

4. Orientering fra gruppene:  
Vedlikeholdsgruppen (ChrisRne Forland, Rannveig Sørskaar) 
- Lite akRvitet i gruppen 
- Følger opp med rektor for å høre om det er noe som er aktuelt å bistå med 
- Innspill om at vi bør snakke med barna selv om hvor skoen trykker, hva tenker de er vikRg mtp. 

oppussing og vedlikehold. 
- Fokus på rengjøring og spesielt behov for hyppig Rlsyn med toale(ene, sikre at de er rene og 

låsbare osv.  
- Foreldre oppfordres Rl å komme med innspill Rl hva gruppen bør fokusere på 

Oppfølgingspunkter: 
- Gruppen tar kontakt med rektor for å høre om aktuelle temaer 8l oppfølging 
- Gruppen følger opp spørsmål rundt rengjøring og 8lsyn av toale=ene med rektor 

Trafikksikkerhet (Thyra Kirkenes og Tine Granlund)  
Oppfølgingspunkter:  
- Oppfølging av Skolepatruljen ref. orientering fra rektor (se punkt 1)  
- Oppfølging av fartsdumper i Ullevålsveien  
- Sak kny=et 8l utvidelse av Lovisenberg sykehus  

Arrangementsgruppen (Helene Hovda Lunde, Karin Afeef, Ylva Erbach) 
- Gruppen utarbeidet retningslinjer Rl Halloween og mener det var nylg, selv om det var ulike 

meninger rundt markering av Halloween. Gode erfaringer med trygg markering bl.a. i 5. trinn. 
- Gruppen har bli( bedt om å råd kny(et Rl barnebursdager, men har henvist Rl enhver Rd 

gjeldene smi(evernreglement. 
- Julegrantenning er også et spørsmål som har kommet opp og gruppen har vist Rl at elevrådet bør 

se nærmere på den saken. Meldt inn Rl rektor.    

Oppfølgingspunkter: 
- FAU ber arrangementgruppen koordinere med Øystein Gylvik (Økonomi) og informere rektor om 

at FAU ønsker at julegran se=es opp på skoleområdet (se sak 3).  

Læringsmiljø, ne(bre( mv. (Tove Lise Indreberg, Mathilde Skoie, Ylva Erbach)  
Ikke noe ny( å melde fra gruppen 
Foreldre bes om å melde inn aktuelle problemsRllinger Rl gruppen ved behov.  

Rehabiliteringsgruppen (Håvard Lorentzen, Kathinka Stephenson, Espen Røyseland, May Tove 
Hestmo)  
- Det er avholdt møte i gruppen der også Rdligere FAU leder Magnus Buflod har bidra(. 
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Rehabilitering av skolen  
- Vi er i en kartleggingsfase, ser på det poliRske landskapet og legger plan for videre prosess.  
- Jobber med brev Rl utdanningsetaten og ucordre på de siste signaler om utsa( rehabilitering av 

skolen på 7-10 år (!) 
- Bygger på innsikt og Rdligere prosess, her har vi mye dokumentasjon fra møter der 

representanter for kommunen har påpekt at rehabiliteringsbehovet er aku( og ikke kan vente 
bl.a. pga brannfare mm. SRller oss svært spørrende Rl helomvendingen fra kommunen på denne 
vurderingen.  

- På grunn av korona er det stor usikkerhet rundt kommuneøkonomien, de(e spiller også inn.  
- De(e følges opp av gruppen og forhåpentligvis har man mer informasjon på neste møte som kan 

diskuteres av FAU.  

Utvidelse av skolegården  
- Slik vi leser foreløpig budsjeqorslag er det sa( av penger Rl ekspandering av skolegården i nær 

framRd.  
- VikRg å sikre oss at rehabilitering av uteområdet prioriteres og ikke blir utsa( like lenge som 

rehabiliteringen.  
- Koronasituasjonen er også et godt argument for større skolegård – le(ere å holde gruppene 

adskilt. 
- Som nabo Rl tomta som skal innlemmes i skolegården, Rlbyr Mathilde Skoie seg å være et 

kontaktledd mellom FAU og naboene som bor rundt tomta. Kan bli svært nylg å være 
samsnakket i det videre arbeidet.  

- Mathilde Skoie gjorde FAU oppmerksom på at Plan og Bygg har utarbeidet et «Område- og 
prosessavklaringsdokument» kny(et Rl bruk av tomten, datert 9.10.20: «Eugeniesgate 12. 
Bolteløkka skole. PBEs område- og prosessavklaring Rl oppstartsmøte»  

Oppfølgingspunkter: 
- Rehabiliteringsgruppen jobber videre med både skolerehabilitering og spørsmål rundt utvidelse av 

skolegården og gir FAU en oppdatering ved neste møte.     

3. Eventuelt.  
Leksefri skole 
FAU leder foreslår at denne saken utse(es Rl et senere Rdspunkt (e(er Covid-19).  

Klassebilde 
Oppfølging av diskusjon rundt Foto Norden som leverandør av klassebilder. Erfaringene med dem var 
ikke spesielt posiRve. Saken er fulgt opp med rektor som sier det er opp Rl FAU å beslu(e leverandør 
av klassebilder. Et firma – Utestemme – er undersøkt som mulig alternaRv, men de Rbyr kun tjenester 
Rl barnehager (skoleforeldre kjøper ikke bilder i så stor grad som i barnehagen). Det jobbes videre 
med å finne alternaRv leverandør av disse tjenestene. Send gjerne innspill Rl FAU leder vedr. de(e. 

 3

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020130259&fileid=9261325&fbclid=IwAR2FOw3fOu0ZoJJa-bPw1hNruzJWPV5yng7HrqotsCxvrW3bWk8MGYggxHg
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020130259&fileid=9261325&fbclid=IwAR2FOw3fOu0ZoJJa-bPw1hNruzJWPV5yng7HrqotsCxvrW3bWk8MGYggxHg

