
Referat FAU møte 7. februar 2022 

Bolteløkka skole.  

 

Tilstede: Sarah (4), Øystein (6), Karin (?), Kirsti (6), Christine (1), Katrine (3), Kamilla (6), Håvard (?), Ida 

(7),  Håvard (2), Tine (?), Kristian (1), Espen (5), Marianne (?), Sebastian (1), Magnus (4) 

Ronny ikke tilstede 

 

1. Godkjennelse av innkallelse og referat.  
Innkallelse og referat godkjent via epost 

 

2. Eventuelt / iPad 

Sebastian (vara for 1. klasse) tok opp behov knyttet til bruk/misbruk av skolens iPad, spesielt ble det vist til 
hendelser med uregulert bruk av iPad etter skoletid (på AKS) - hvor 6. åringer hadde fått tilgang til 

skremmende bilder, det ble også tatt opp manglende informasjon knyttet til utlevering av iPad, manglende 

strategi og læreplan knyttet til bruk, samt det ble etterspurt en vurdering av effekten av iPad som læreverktøy. 

Det ble enighet om at saken har 2 forskjellige problemstillinger: 

1. Hva er strategi og læreplan for bruk av iPad? Hvordan har det fungert? Erfaringer fra andre skoler? 

2. Aktivere sperrer for å begrense tilgang til ulovlige sider / nettsider med upassende innhold for barn 

– mulighet for å sette opp Parental Control? Ønske om å kunne se logg for aktivitet. 

Læringsmiljø gruppa tar saken videre, spesifikt vil de: 

I. Kontakte IKT + ledelse for å starte en dialog ift punkt 1. og 2 over 

II. Lage en brukerundersøkelse som kan sirkuleres til foresatte (og lærere) for å få et underlag til videre 

diskusjon i FAU / Læringsmiljø gruppa 

Det var ønskelig fra flere at vi nå går tilbake til pre-korona bruk av iPad, dvs. for noen trinn levering før 

helg osv. Dette skal også tas opp med Ronny. 

 

3. Samarbeidsutvalget 

Første møte utsatt, representant Katrine pekte på behov for 2 representanter fra FAU, Marianne 

meldte seg – referent har informert Caroline ved AKS. 

 

4. Driftsstyret 

Nåværende representant Øystein sitter en periode til, Kathinka ikke tilstede på møte, men blir vil 

bli spurt 

 

5. Orientering ved grupper/påmelding til grupper 

Trafikkgruppa v/ Håvard – “hjertesone” oppstart. Ønske fra FAU om å sette opp varselmerking 

også rettet mot syklister, ønske om fartsdumper i Ullevålsveien 

Rehabiliteringsgruppa v/ Espen – skolebehovsplanen vedtatt (?): 



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

oslo/skolebehovsplanen/#gref  

Plan om ferdig rehabilitering i 2029. Gruppen har ikke fått innsyn i rapporter som bekrefter at 

skolen er ok å bruke frem til dette, uvisst om rapportene finnes og/eller det vil være mulig å få 
innsyn. Gruppa lar dette ligge. 

Magnus tar kontakt med Ronny og spiller inn at FAU kan/ønsker å stille seg disponible for støtte 

inn til skolen ift vedlikehold og/eller andre faglige innspill 

17. mai gruppa – komite på plass, viktig å fremsnakke 17. Mai feiringen på Bolteløkka til andre 

foresatte og barna 

Læringsmiljø & diverse hjelpemidler-gruppa – iPad osv – drøftet/diskutert under sak 2 

 

6. Eventuelt. 

Ingen øvrige diskuterte eller innmeldte saker. 

 

 

Møtet hevet 19:30.  

Personalrommet, Bolteløkka  


