
Referat FAU-møte 5.mars 2018, kl. 18:00 – 19:30 
 
Tilstede: 
 

1A Cecilia Odder 
1B May Tove Hetsmo 
1C Marta H. Rasmussen 
2A Ingvild Ahmer(vara) 
2B Hedda Bie 
3A Aurora Sandlilje 
3B  Ida Larsson 
4A Inga Karsrud 
4B Ingvild Tandberg Holtet 
5A  Eli Bleie Munkelien 
5B  Maren Kolle Riis 
6A Cecilie Wille (vara-ref) 
6B Erling Johansen 
7A Magnus Buflod 

Beate Stenersen (vara) 
7B 
7C 

Trude Måseid 
Helge Brunvoll 

 
  

1. Orientering fra skolen v/Rektor 
a. Garderobesituasjonen - planer for bedre løsninger?  

Bolteløkka skal totalrehabiliteres 2020. Slik det ser ut i dag er vil skolen være stengt fra 
august 2020-2022. Skolen ønsker ikke bruke så mye penger før det. FAU kan komme med 
konstruktivt forslag. FAU kan gi penger.  

b. Rett til opptak ungdomstrinnet på Fagerborg 

Ungdomskolen Fagerborg. Avstand til skolen som teller. Skolevedtak som varer i sju år til du 
bytter skole. Fagerborg har sine egne grenser. Men, på Fagerborg har de alltid hatt plass. 
Alle fra Bolteløkka har fått plass til nå. Skolegrenser for det syvende klasseåret gjelder ved 
opptak til Fagerborg ungdomskolen.  

c. Status oppgradering av skolegården 

Skolegården skal ikke settes i stand/endres fordi skolegården blir riggplass i 2020. Vil gjøre 
noe med fotballmålene fordi det er farlig, sykebil kommer ikke fram slik at skolegården kan 
brøytes. Tror ikke det skjer noe mer enn det. Gjelder nedre skolegård.  

d. Film/video/youtube i forbindelse med matpausen på skolen.  

Foreldrene ga uttrykk for at man ønsket å begrense skjermbruk under spising. Noen barn får 
ikke spist pga dette. Foreldrene ønsker derfor å redusere skjermtid betraktelig. Rektor 
ønsker at lærer leser eller hører på lydbok. Lærerne kan variere hvordan de legger opp 
spisetiden, men unngå mye bruk av skjerm, for eksempel supernytt en dag i uken, newton, 
det som vises på skjerm må ha pedagogisk innhold. Foreldre kan gjerne også snakke med 
barna om dette hjemme slik at de skjønner hvorfor de ikke skal se så mye på skjerm i 
spisepausen.   

 



Rektors orientering nye punkter: 

 Kanonballturnering gjennomført, klassene settes litt opp mot hverandre, kanskje 
sette opp på tves av klassene kan være en ide. 

 Ordenskampanjen resulterer i premie velge film, popcorn, sp populært blant de 
minste  

 Foreldremøter snart avholdt 

 Inspeksjonstiden til lærerne er økt med 45 minutter per lærer.  

 Felles friminutt hver fredag for hele skolen. Prøveordning. 

 7.trinn kan være inne en gang i uken, i festsalen eller i bollakjellern, for at de ikke skal 
henge rundt og lage krøll. 

 Lærerne samles til felles lunsj en dag i uken. 

 FAU naboklage, sendt egen klage.  

 Undervisningsbygg skal også klage. Klager på trafikk, sol, bråk, osv. Skolen ved rektor 
lager ikke egen klage. Undervisningsbygg klarer ikke stoppe bygget tror de, men 
redusere i størrelse vil nok være mulig.  

 Skolen har også sak inne vedr omregulering av Bolteløkka alle. Ligger hos PBE og 
Undervisningsbygg følger opp dette tett.  

 Temakvelder for foreldre bør vurderes, for eksempel nettvett, osv. Dette utover 
ordinære foreldremøter. FAU må gjerne komme med forslag til tema, med inviterte 
foredragsholdere.  

 Generelt om oppussing. Vi kan ikke gjøre noe uten at Undervisningsbygg godkjenner 
løsninger og det benyttes fagfolk.  
 
 

2. Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak: «Innkallingen godkjennes.» Godkjennes. 

 

3. Økonomi 
a) Regnskap for 2017 

Forslag til vedtak: «FAU godkjenner regnskapet for 2018.» Regnskapet godkjennes. 

 

4. Sparkesykkelparkering 

Rektor har tidligere orientert FAU om ønsket avvikling av sparesykkelparkering på skolen og 
bedt om FAU sitt syn på saken. Det er viktig å se om det er mulig å se på løsninger også 

utenfor skolens område for å bidra til en god løsning for barn og ansatte.   

Kanskje kan noe løses ved at lærere parkerer utenfor skolens område, for eksempel ved kan 
forsøke å omregulere området mellom innkjørsel til Snorre gates 1 og Sofies gate 1? Kunne 
vi bedt kommunen etablere sykkelparkering i gaten Bolteløkka alle slik at det blir flere 
plasser i skolegården til barna. 

Er det noen muligheter ved skurene til AKS? Låse sykler ute til sykkelstativ? Vanskelig å låse, 
dårlig løsning med utendørs låsing.  



Forslag til vedtak: «vi aksepterer avvikling av rommet avsatt til sparkesykkel. Det er 
viktig at sykkelsituasjonen løses på annen måte. FAU vil komme med innspill til 
omdisponering, utvidelse av antall plasser for ansatte.» FAU skriver et kort notat hvor forslag 
til omregulering fremmes. CW skriver forslag.» 

  

5. Kan foreldrene på Bolteløkka bidra til bedre integrering av barn og familier i 
mottaksklassen? 

Bolteløkka skole har en mottaksklasse hvor barn går ett år for å lære norsk. En forelder 

har tatt opp spørsmål om det er mulig å legge til rette for at familier som har barn i 

mottaksklassen får en «fadderfamilie» i et klassetrinn som tilsvarer alderen på sitt barn. 

Dette kan gjøre den første fasen på skolen lettere, ved at man har en lokal familie man 

kan bli litt bedre kjent med, og noen man kan få tips og råd fra den første tiden på 

skolen. Senere vil dette også kanskje gjøre det lettere for barna i mottaksklassene å 

begynne i sin ordinære klasse ved at de kjenner noen av barna litt bedre. 

Dersom FAU kunne få til en slik ordning ville det skape et bedre sosialt miljø for nye barn 

og familiene deres på skolen.  

Forslag til vedtak: «alle er positive til at det gjøres tiltak mot mottaksklassen for å 
sikre bedre integrering. Kanskje vil jobbe videre med forslag til løsninger, konkrete tiltak, så 
kan de komme tilbake til FAU med forslag»  

Orientering om «kom-inn» til neste møte samtidig med at skolen orienterer hvordan 

ordningen fungerer. Finne ut hvordan fungerer mottaksklassene, hvor bor de, hvor skal 

de, kan Marit orientere i et eget FAU.» 

6. Mobiltelefoner  

Mange barn langt ned på klassetrinnene har i dag mobiltelefon. Selv om det i skole- og 

AKS tiden er regler for at telefonen skal være utilgjengelig for barna, kan det å ha 

telefon, spill, mv bidra til synliggjøring av sosiale forskjeller mellom barna og 

ekskludering.  

Ulike regler for bruk av sosiale medier i ulike familier kan også resultere i at grupper av 

barn ubevisst holdes uten av gruppen. Det har også forekommet uønsket deling og 

negativ omtale av klassekamerater på sosiale medier på skolen. Dette skjer ofte uten at 

foreldrene er klar over problemet, og uten at barna nødvendigvis selv er klar over det.  

Det er derfor viktig at foreldrene er bevisst de negative sidene ved å utstyre barna med 
telefon, og FAU er oppfordret til å diskutere om det er grunnlag for noen felles kjøreregler 
på skolen.  

FAU mener det ikke er grunnlag for felles regler. FAU kan tilrettelegges for fellesdiskusjoner 
mellom foreldre knyttet til hvert trinn/klasse. Oppfordre foreldre til å følge anbefalte 
aldersgrenser i programmene/apper.  

Forslag til vedtak: «Enighet i at det ikke etableres felles regler fra skole eller FAU, 
men FAU vil tilrettelegge for gode diskusjoner, i form av temakveld. Mobilbruk bør 
diskuteres klassevis slik at man får gode kjøreregler. Det kan være noe å hente på å forhøre 
seg med foreldre i de høyere trinnene. FAU anbefaler at temaet tas opp i begge 
foreldremøter, vår og høst»  



Nye saker for FAU  - saker som ligger utenfor skolens grenser 

FAU har klaget på nabobygg. Kan FAU gjøre mer for å innlemme nabotomten i skolegården? 
FAU må gjøre et strategisk arbeid for å Oslo kommune med på tomtekjøp. Hedda jobber 
med nærområdet. Lurt å styrke denne gruppen i en periode. Gruppa følger opp denne saken, 
vis a vis presse og politikere. Cecilie bidrar sammen med gruppa. Alle eiendommene ligger til 
orientering under Undervisningsbygg. Tidsplan og strategi planlegges i eget møte.  

Felles møtekvelder for foreldre, temainnspill fra FAU er positivt.  

 

MØTER: 

Neste møte 9.april 

Innspill til agenda inn før Påske 

 

 

 


