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Referat	FAU	møte	8.2.21	

Teams	nettmøte,	kl	1800-1936	
Referent:	Karin	Afeef	

Tilstede:	Espen	Røyseland	(4A),	Håvard	Lorentzen	(7A),	Tove	Lise	Inderberg	(1G3),	Katinka	
Stephenson	(3	rød),	Kjetil	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		
	
Løpende	saker	
- Skolemelkordningen:	TINE	melder	om	at	de	har	leveringsproblemer.	Blir	ikke	levert	før	15.2	
- Få	foreldre	som	kommer	innom	og	sjekker	gjenglemt	tøy	på	ettermiddagene,	flott	om	vi	

oppfordrer	til	dette	for	de	yngste	barna.		
- Bymiljøetaten	har	lagt	ned	skolepatruljen	fra	1.1.21,	ønsker	å	jobbe	med	”hjertesoner”	

istedenfor.		
o Bolteløkka	ønsker	å	beholde	skolepatruljen	fram	til	sommeren	og	ber	FAU	om	å	delta	

på	spleiselag	med	skolen	for	å	dekke	pizza	til	de	som	deltar	i	skolepatruljen.	Kostander	
for	tilrettelegging	fra	skolen	er	allerede	dekket	ut	dette	skoleåret.		

o Rektor	diskuterer	videre	sak	om	«hjertesone»	rundt	Bolteløkka	med	Trafikksikkerhets-
gruppa	

- Rektor	har	tatt	opp	trafikksikkerhet	vedr.	krysset	Sofies	gate	og	Wilhelms	gate,	der	
fotgjengerfelt	mangler,	men	har	ikke	fått	svar	fra	kommunen.		

- Har	fått	henvendelse	fra	forelder	om	skoleparsellen	på	Geitmyra,	FAU	deler	informasjon	om	
dette	på	Facebook	siden.		

- Planlegging	av	17.mai;	siste	nytt	er	at	17.	mai-komiteen	i	kommunen	jobber	med	planlegging.	Alt	
tilsier	at	feiringen	blir	annerledes	enn	tidligere	år,	men	for	tidlig	å	si	noe	om	hvordan	det	faktisk	
blir.		

	
Rehabilitering		
- Rektor	har	ikke	fått	svar	fra	Undervisningsbygg	og	Utdanningsbygg.	Skulle	vært	avholdt	et	møte	i	

midten	av	januar,	men	har	ikke	hørt	noe.	Saken	er	purret.		
- Undervisningsbygg	er	i	dialog	med	rektor	vedrørende	mindre	forbedringer	og	endringer	i	skolen.	

o Det	legges	plan	for	lettere	oppussing	av	garderober	og	toaletter.	I	vinterferien	
begynner	de	med	trappeløp	og	garderober	i	oppgang	A.	Vil	ta	mer	etter	hvert.			

o Krevende	å	ta	oppussing	kun	i	ferien,	må	se	på	muligheter	gjennom	våren	også.		
o På	sikt	er	ikke	undervisningsbygg	fremmede	for	dugnad	i	regi	av	FAU	med	barna,	dette	

vil	rektor	komme	tilbake	til.		
- Det	jobbes	med	regulering	av	tomta	i	Eugenies	gate,	som	skal	innlemmes	i	skolegården.		

o Det	gjennomføres	elevmedvirkning	med	4	og	6.klasse.		
	
Korona	
- Skolen	har	blitt	vant	med	situasjonen	og	lever	med	gult	og	rødt	nivå	
- Krevende	likevel	med	mangel	på	fellesskap,	delt	skolegård	og	mange	begrensninger.		
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- Noen	muligheter	ser	vi	også,	positivt	med	inndeling	av	mindre	grupper	og	bryte	opp	faste	
konstellasjoner	i	klassene,	spesielt	på	mellomtrinnet	kan	være	positivt.	Diskuterer	muligheten	
for	å	gjøre	dette	også	fast,	uavhengig	av	korona.		

	
	

3. Orientering	fra	gruppene.		
	
Vedlikeholdsgruppen	(Christine	Forland,	Rannveig	Sørskaar)	
- Lite	å	melde	
	
Trafikksikkerhet	(Thyra	Kirkenes	og	Tine	Granlund)		
- Har	sendt	klager	på	manglende	fotgjengerfelt,	syklister	i	fotgjengerfelt,	manglende	

fartsdumper	i	Ullevålsveien,	men	har	ikke	fått	tilbakemelding			
- Ser	på	alternative	måter	å	melde	inn	utfordringene	på.		
- Innspill	om	oppsamling	av	juletrær	som	er	til	hinder	for	skoleveien,	gruppen	melder	om	

dette	til	kommunen.		
	

Arrangementsgruppen	(Helene	Hovda	Lunde,	Karin	Afeef,	Ylva	Erbach)	
- Fikk	satt	opp	juletre	før	jul.		
- Lite	aktivitet	ellers.		
- Følger	opp	sak	om	å	gi	lærerne	en	påskjønnelse	fra	FAU	(se	eventuelt)	

	
Læringsmiljø,	nettbrett	mv.	(Tove	Lise	Indreberg,	Mathilde	Skoie,	Ylva	Erbach)		
- Digitalt	arrangement	om	nettvett	og	barn	gikk	av	stabelen	i	januar	
- Positiv	tilbakemelding	på	initiativet,	samtidig	krevende	med	ett	arrangement	for	hele	

barnetrinnet.	Kan	være	lurt	å	ha	det	mer	aldersspesifikt	i	neste	runde.		
- FAU	ønsker	å	oppfordre	til	diskusjoner	klassevis	i	forbindelse	med	foreldremøtene	som	

skal	avholdes	framover.		
- Hvilken	opplæring/oppfølging	gis	til	barna	om	dette	temaet	på	skolen?		
- Mulig	oppfølgingspunkt:	felles	møte	om	hvordan	skolen	tenker	rundt	teknologi	og	bruk	

av	teknologi	i	opplæringssituasjon	
- Se	på	Elevrådets	rolle.		

	
Rehabiliteringsgruppen	(Håvard	Lorentzen,	Kathinka	Stephenson,	Espen	Røyseland,	May	
Tove	Hestmo)		
- Omregulering	av	Eugenies	gate	12	med	første	innspillsfrist	i	dag.	Reguleringsprosessen	er	

akkurat	startet,	går	utover	våren,	levering	av	forslag	tidlig	høst,	den	skal	på	høring,	så	
vedtas	til	neste	år.	Det	er	en	lengre	prosess.	Flere	høringspunkter,	første	høringsrunde	
nå.		

- FAU	har	tidligere	hatt	fokus	på	funksjonell	gymsal	på	skolen,	tidligere	tatt	opp	med	UDE	
men	har	blitt	avslått,	skolen	er	av	slik	karakter	og	str.	at	UDE	mener	det	ikke	er	behov	for	
gymsal.	Politikerne	har	ikke	vært	tilfreds	med	svaret.	

- Diskusjon	om	hvorvidt	muligheten	for	å	etablere	delvis	nedfelt	gymsal	i	
reguleringsområdet	skal	nevnes	i	FAU	sitt	høringssvar	(se	vedlegg).			

o Støtte	til	å	nevne	gymsal	i	denne	første	høringsrunden,	men	må	løpende	vurdere	
om	dette	skal	være	fokus	i	evt.	fremtidige	høringsinnspill.		

	
4. Eventuelt.		

a. Invitasjon	til	møte	i	kommunens	foreldreutvalg	17.	februar	(se	mail	fra	FAU	leder)	
b. Diskusjon	om	hvordan	FAU	kan	gi	lærerne	en	liten	påskjønnelse	for	all	ekstra	innsats	

og	utholdenhet	ifbm.	korona.	Muligheten	for	å	gi	felles	måltid	og/eller	bakevarer	fra	
foreldrene	gjennom	våren	ble	diskutert.	Arrangementsgruppa	følger	opp.		
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Vedlegg:	Epost	sendt	8.2.21	fra	Magnus	R.	Stokke	(FAU)	leder	til	Henning	Thoresen	i	KB	Arkitekter	
som	koordinerer	alle	innspill	til	reguleringssaken	for	Eugenies	gate	12:		

	
Hei Henning, 

  

Jeg heter Magnus Ravlo Stokke og er leder for et engasjert og positivt FAU ved Bolteløkka 
skole! 

  

FAU ved Bolteløkka skole er svært positive til at Eugenies gate 12 er blitt ervervet og vil 
inngå som del av utearealet for Bolteløkka skole. Området vil bli et viktig og nødvendig 
tilskudd til skolen og vil i tillegg kunne bli en fin møteplass for nærmiljøet. 

FAU er også svært positive til at reguleringsprosessen for området er igangsatt og ser frem 
til en god og inkluderende medvirkningsprosess for å avklare endelig hovedgrep. 

  

FAU ved Bolteløkka skole har tidligere bedt om en vurdering av muligheten for en større 
gymsal ved skolen. FAU har pekt på at gymsalen ved skolen er for liten og fra byggeåret. En 
større gymsal kan kompensere for at nye tekniske krav vil gi skolen mindre 
undervisningsareal etter at skolen er rehabilitert. 

I forbindelse med forestående reguleringsprosess av Eugenies gate 12 ønsker derfor FAU at 
det gjøres en vurdering om en gymsal kan innpasses i planområdet, eller øvrige områder 
tilknyttet Bolteløkka skole. 

  

Du må gjerne sette meg opp som kontaktperson i FAU, slik at jeg kan videreformidle relevant 
info og status i den videre prosessen til FAU ved skolen; det er mange nysgjerrige barn (og 
foreldre) som gleder seg til større skolegård! 

  

Masse lykke til med oppstart på dette viktige arbeidet for hele nærområdet. 

  

Med ønske om en fin uke, 

  

Magnus Ravlo Stokke 

Leder Bolteløkka FAU 

  

mobil: 976 46 412 

e-post: magnus.stokke@gmail.com 

	


