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Referat FAU møte 03.05.21 

Teams nettmøte, kl 1800-1915 
Referent: Karin Afeef 

Tilstede: Karin Afeef (1G1 Marianne Lofstad (1G2), Mari Ingulfsen (2A), Katinka Stephenson (3 rød), 
Mathilde Skoie (3 Blå), Camilla Hoel Eduardsen (3 Rød),  Rannveig Sørskaar (4A), Marte Heian-Engdal 
(4B), Rannveig Sørskaar (4A), May Tove Hestmo (4B), Espen Røyseland (4A), Helene Hovda Lunde , 
Tine Granlund (6A), Magnus Ravlo Stokke (FAU leder, 6B), Håvard Lorentzen (7A),  Åsne Seierstad 
(7B) 

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  

- Korona-situasjonen: per i dag ingen i karantene som hele grupper, men har tidligere vært noe 
smitte på 2, 3, 4 og 5. trinn. Avventer ny pressekonferanse på torsdag,  
 

- Lærerkabalen for skoleåret 21-22: Det jobbes med ny kabal, mange hensyn å ta men vi er 
snart i mål. Det vil bli informert dette i god tid før neste skoleår.  
 

- Rehabilitering/oppussing:  
o Rektor, hovedvernombud og vaktmester har endelig hatt møte med 

undervisningsbygg og utdanningsetaten vedr. rehabiliteringsbehov på Bolteløkka. 
Dette møtet ble berammet på bakgrunn av et brev som Arbeidsmiljøutvalget ved 
Bolteløkka sendte 29. oktober 2020.  

o Undervisningsbygg og utdanningsetaten beklager treg oppfølging av saken. De har 
ingen konkrete svar på hvordan man kan gå fra «utgående kapasitet» med akutt 
behov for totalrehabilitering til ny plan som er å videreføre skolen i 8 år før dette 
gjøres. Dagens vurdering er at det er forsvarlig å drive skolen til 2027 med kun 
mindre endringer.  

o Verneombudet er opptatt av at lyd- luft- og lyskvalitet på skolen utredes og at dette 
gjøres av fagfolk som tar uavhengige vurderinger. Det ble lovet at skolen skulle inn i 
et «lysprosjekt» for å se på lysforhold og at man skulle se på muligheter for å 
optimalisere eksisterende ventilasjonssystem, samt gjennomføre en del 
overflatebehandling. AMU skulle også sende en oversikt over prekære behov.  

o Skolegårdssituasjonen ble også diskutert og ledelsen på skolen er tydelige på at ny 
tomt ikke kan tas ibruk før Bolteløkka alle er innlemmet i skolen. Viktig å jobbe for 
rask avklaring og bedring av utearealene.  
  

- Utfordringer vedr. smartklokker 
o Flere av barna på småskoletrinnene har mobile klokker/smartklokker der de kan 

ringe direkte til/få telefoner fra foreldre, som en mobil. Det er et vedvarende 
problem spesielt på AKS at det kommuniseres med foreldrene og lages avtaler osv. 
uten at skolen kjenner til dette. Klokkene skal være avslått eller i «skolemodus» når 
barna er på skolen og AKS.  

 
- Diskusjon om 17. mai og sommeravslutning 

o Skolen vil holde en restriktiv linje. Det planlegges ingen fysiske arrangement på 17. 
mai, men det lages en digital hilsen som blir lagt ut på Bolteløkka skoles hjemmeside. 



2 
 

o Avventer pressekonferanse førstkommende torsdag for ytterligere informasjon  
o Vi kommer tilbake til mer info om sommeravslutninger (spesielt viktig for 7. klasse), 

men for tidlig å ta noen endelige beslutninger rundt dette nå.  
 

- Ransforsøk ved skolen på kveldstid 
o Skolen har fulgt opp en episode der to elever ved skolen ble forsøkt ranet ved skolen 

på kveldstid 15. april. Har vært i kontakt med politi og i dialog med Salto i bydelen 
(Salto er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge 
kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge).   

o Politiet hadde ikke kapasitet til å besøke skolen og snakke med elever på det berørte 
trinnet før 26. april. Det ble gitt informasjon om hva man bør gjøre hvis man 
opplever forsøk på ran og barna ble beroliget på at St. Hanshaugen er i det store en 
trygg og rolig bydel.  

 
3. Orientering fra gruppene.  

 
Vedlikeholdsgruppen (Christine Forland, Rannveig Sørskaar) 
- Ikke noe å melde. 
 
Trafikksikkerhet (Thyra Kirkenes og Tine Granlund)  
- Det er kommet fotgjengerfelt i Wilhelms gate. 
- Har ikke hørt noe mer vedr. saken om fartsdumper i Ullevålsveien.  

 
Arrangementsgruppen (Helene Hovda Lunde, Karin Afeef, Ylva Erbach) 
- Se punkt om 17. mai under rektors orientering. Arrangementsgruppen følger opp med 

egen dialog med rektor om dette og sommeravslutninger.  
 

Læringsmiljø, nettbrett mv. (Tove Lise Indreberg, Mathilde Skoie, Ylva Erbach)  
- Ikke noe å melde.  
 
Rehabiliteringsgruppen (Håvard Lorentzen, Kathinka Stephenson, Espen Røyseland, May 
Tove Hestmo)  
- Har ikke hørt noe på tidligere svar vedr. de endrede vurderingene av skolens brukbarhet. 

Har sendt ny henvendelse til byrådsavdelingen pga manglende svar på tidligere 
forespørsel. Følger dette opp med siste nytt fra rektor. Jobber videre med støtte fra 
tidligere FAU leder Magnus Buflod. 

- Ikke noe nytt i reguleringssaken om utvidelse av skolegården, kan ikke se at saken er 
sendt til politisk behandling per d.d. 

 
4. Eventuelt.  

- Diskusjon om hvorvidt det bør etableres natteravngrupper i kjølvannet av episoden med 
ransforsøk. Enighet om å se situasjonen litt an, og være klare til å respondere dersom 
situasjonen forverres. Tilbakemeldingen fra flere foreldre er at barna ikke har vært 
preget eller skremt av hendelsen 15. april, og at de føler seg relativt trygge. Dersom det 
blir aktuelt med natteravn-gruppe, er det hensiktsmessig å koordinere innsatsen med 
Fagerborg og Marienlyst skoler.  
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