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Referat FAU møte 4. desember kl. 18:00 – 19:30 på Bolteløkka skole   
 
Tilstede: 
Cecilia Odder 1A 
May Tove Hestmo 1B 
Hedda Bie 2B 
Inga Karlsrud 4A 
Ingvild Tandberg Holtet 4B 
Eli Bleie Munkelien 5A  
Signy Irene Vabo 6A 
Erling Johansen 6B 
Magnus Buflod 7A 
Trude Måseid 7B 
 
 
Rektor informerte 
 
Byttebokhylla: FAU er ansvarlig. Formål er at den enkelte kan gi og ta og/eller låne og levere 
tilbake bøker. Det er registrert interesse for tiltaket blant elevene. 
FAU gir elevrådet i oppgave å rydde/holde orden i hylla – rektor videreformidler. 
Den enkelte FAU-representant ber klassens kontaktlærer markedsføre tiltaket via ukeplanen. 
 
Saker elevrådet er opptatt av: De nye ballbanene som er for små for elevene på de høye 
klassetrinnene – færre blir med. Men bedre for dem som ikke spiller fotball. Elevrådet har 
også etablering av ordningen med lekeledere, kampanjer og turneringer på agendaen.  
 
Læringsmiljøet 7. trinn: Har vært/er utfordringer som det jobbes kontinuerlig med.  
 
Policy mobiltelefon: Uheldig bruk av mobil på 7. trinn resulterte i at innsamling av 
mobiltelefoner i skoletiden ble innført på 5. – 7. trinn. Ordningen vurderes også for lavere 
trinn.   
 
Budsjett 2018: Usikkert hvordan ny fordelingsnøkkel berører inntektssiden for Bolteløkka. 
Det er mulig skolen står overfor krav om betydelige innsparinger.  
 
Publiserte tall for lærerdekning per klasse: Bolteløkka så ut til å komme til dels svært dårlig 
ut, hvilket ikke stemmer med skolens egne tall.   
 
Saker behandlet 

 
1. Organisering av FAU-arbeidet  

▪ Klassetrinnene forsøkes aktivert – julegrantenningen og sommerfesten søkes 
gjennomført på samme måte som 17. mai. Konkretiseres på januarmøtet. 

▪ Vi sender ut agenda til FAU-møtene til alle foreldre i klassen og ber om innspill.  
▪ Vi sender på samme måte ut referatet, i tillegg til publisering på skolens nettsider. 
 

2. Valg av økonomiansvarlig  
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Bente Stenersen, vara 4. klasse. 
 

3. Møtedatoer 2018 
Mandag 8. januar kl. 18 

Mandag 5. februar kl. 18 

Mandag 5. mars kl. 18 

Mandag 9. april kl. 18 

Mandag 7. mai kl. 18 

Mandag 4. juni kl. 18 

 
4. Sykkelparkering/ sparkesykkelparkering 

Det er utfordringer med tyveri av sykler(/sparkesykler uten lås i innerom. Rektor har 
bedt FAU vurdere låsemulighet ute. Saken behandles på januarmøtet. 
 

5. Oppstartstidspunkt om morgenen for 5.-7. klasse 2018/2019 
Rektor ber om FAU sitt syn på ulik starttidspunkt for 1.–4. trinn og 5.–7. trinn 
(oppstart 08:00). Vi etterspør syn på dette fra klassene vi representerer. Saken 
behandles på januarmøtet. 
 

6. (Slalåm)kurs i og utenfor AKS-målgruppen 
Foreldre på ulike klassetrinn har tatt og tar initiativ til å arrangere ulike kurs. Disse 
har vært populære. FAU støtter AKS, som ønsker at betalte tiltak begrenses så lenge 
barna går på AKS. Videre at dersom foreldre tar initiativ til kurs, så må alle på trinnet 
inviteres. Ordningen med at noen aktiviteter (skiskole) har frikort bør dessuten 
utnyttes, og skolen kan evt. fordele slike kort.  
FAU vil også oppfordre til at foreldrene mottar informasjon om at en del sportsutstyr 
lånes ut gratis fra «Skattekammeret» i Bislett stadion. 
Foreldre-initiert kursaktivitet diskuteres videre på januarmøtet. 
 

7. Etterbruk av statens eiendommer på Adamstuen 
Hedda Bie & Trude Måseide følger opp mulig felles engasjement fra FAU’ene på 
berørte skoler. Hedda sender rundt skriftlig innlegg som vi tar stilling til (kort 
reaksjonsfrist).  

 


