
FAU-møte 14. juni 2021 – Årets siste møte. 

Kl. 18:00 – 19:00 

Til stede: Ronny Engebråten, Espen Røyseland, Helene Hovda Lunde, Katinka Stephenson, Marianne 

Lofstad, Thyra Kirknes, Tine Granlund, Ylva Eline Erbach, Øystein Gylvik, Åsne Seierstad, Magnus 

Ravlo Stokke. Marte Heian-Engdal.  

1. Innkallelse godkjent.  

2. Orientering ved Ronny. 

a. Driftsstyret tok opp oppussing av skolen som er en del av skolebehovsplanen. 

Høringsuttalelsesfrist 1.9.21. Skolen sliter med at de kan gå fra utgående kapasitet til 

at det er ok å være der i 8 år til. Brannslange falt ned forrige uke. Driftsstyret skal gå 

tilsynsrunde i september. Anbefaler at FAU også lager høringsutkast, det samme gjør 

driftsstyret, elevrådet, osv. Flere drypp for å påvirke denne prosessen. Link til 

questback på kommunens sider, Ronny sender link.  Må nevne at innlemmelse av 

tomten må skje kjapt, sånn at man må kunne starte å bruke tomten. 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-

oslo/skolebehovsplanen/#gref 

b. Aspeketer som må vurderes med tanke på rehabilitering: 

i. Luftkvalitet/volum. Essensielt for godt læringsmiljø/arbeidsmiljø.  

ii. Akustikk – viktig for læringsmiljø. Relativt enkelt tiltak å gjøre noe med. 

iii. Garderober, wc. 

iv. Lys. 

c. Skolens ledelse og FAU må være proaktive overfor prosess knyttet til 

skolebehovsplan 2021, som behandles politisk i høst.  

i. Verneombudet er den viktigste for å påvirke. Hovedvernombudet på skolen 

kan faktisk stenge skolen. Mandat til å gå til arbeidstilsynet, hvis ikke skolens 

eiere ønsker å gjøre ordne dette selv, eller gjøre det kjapt nok. 

Undervisningsbygg eier bygget.  

ii. FAU og skolens ledelse ønsker målinger før september for å fastslå hvordan 

inneklima/arbeidsforhold faktisk er. Måle temperaturer over gitte datoer mv. 

Standard opplegg for å fastsette status.   

iii. Skolemiljøutvalget (politikere, elveråd, aks, ansatte) bør også gi uttrykk for 

sin bekymring rundt skolens status. I tillegg til rektor, arbeidsmiljøutvalget, 

FAU osv.   

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/#gref


iv. Vi, dvs. drift/FAU/ledelse står samlet i prosessen fremover. Det vil gjøre det 

lettere å formidle et samlet budskap til de som fatter beslutningene. 

Samarbeidet mellom disse er svært godt og gir en bred representasjon av 

alle som er involvert i og opptatt av Bolteløkka skole.  

d. Slitne elever og lærere. Men elever, klassekontakter, foreldre, FAU, alle gjør en super 

innsats. 

e. Mange vedlikeholdsoppgaver bør ordnes i sommer, men skolen er også 

sommerskole, så da får man ikke gjort vedlikeholdsoppgaver i sommer.  

3. Orientering ved gruppene.  

a. Flott arbeid gjort med gaver til ansatte, sommeravslutning for 7. var utrolig vellykket, 

FAU sponset «fest» med standard sats (det ble telttur som Ronny bidro veldig 

positivt for å få til). 

b. Vedlikehold/rehabilitering: Misnøye knyttet til at vi ikke får svar fra 

Utdanningsetaten på hvorfor skolen har gått fra utgående kapasitet til at den kan 

holde i 10 år til. Her vil vi sammen med driftsstyre og skolens ledelse følge dette opp 

gjennom ordinær tjenestevei og fremskaffe svar.  

c. FAU deltar på Teams-møte med Høyre avd. St.Hanshaugen for å gi innspill om 

Bolteløkkas situasjon ifm. skolebehovsplanen, samt på bydelsutvalgsmøtet 22. juni 

2021. Vi vil takke ja til invitasjoner fra alle politiske instanser som ønsker innspill om 

status på Bolteløkka. Hovedbudskapet er at skolen er nedslitt og må rehabiliteres, at 

nabotomt må innlemmes, at Bollakjeller må oppgraderes som sosialt lokale for alle i 

bydelen (viktig for bursdagfeiring mv. for mange som ikke har masse plass hjemme), 

samt at prosjekteringen av bygget også tar høyde for alle aktiviteter som skjer etter 

skoletid.  Det trengs bl.a. lagringsplass for korps osv.  

4. Første møte i FAU etter sommeren blir mandag 6. september 2021 kl 19:00. FAU Bolteløkka 

har hatt et veldig godt samarbeid med skole og foreldre i skoleåret 2020/2021 og håper så 

mange som mulig fortsetter i FAU. 

 

Oslo, 26. juni 2021 

Magnus Ravlo Stokke 

Leder FAU 


