
Referat FAU møte 27. september 2021 

Bolteløkka skole.  

 

Tilstede: Karin Afeef (2. trinn, gruppe 1), Håvard Lorentzen (5b), Katinka Stephenson (4 rød), Håvard B. 
(2. trinn gr.3), Kristian Alfsnes (1. trinn, gruppe Frøya/ 4. trinn, gr. blå), Sarah Bjørk Cassata (4. blå), 
Marianne Lofstad (2. trinn, gr. 2), Kathrine Krekling (3b), Magnus Ravlo Stokke (4. trinn gul, 7. trinn 
Nidhogg). 

Møtet ble innledet av FAU leder Magnus som informerte om gangen på møtene: 

Disse starter vanligvis med rektor Ronny som informerer og kommer med beskjeder, samt mulighet 
for FAU å komme med spørsmål. Deretter går en igjennom tema og de forskjellige 
arbeidsgruppene. 

 

1. Godkjennelse av innkallelse og referat.  
Dagens møte ble kun innkalt på Facebook pga misforståelse rundt e-postliste, derfor var det flere 
som ikke fikk beskjed i tide, samt en del forfall. Alle møter fremover blir kalt inn på e-post som 
normalt. Notér gjerne datoer for årets møter nå.  
 

2. Orientering ved rektor.  
På dagens møte hadde ikke skolens ledelse mulighet å komme. 
 

3. Valg av FAU-verv. 

Magnus Ravlo Stokke ble gjenvalgt som FAU leder. 

Håvard Lorentzen ble gjenvalgt som nestleder. 

Kristian Alfsnes ble valgt inn som referent 

Økonomi er Øystein Gylvik inntil vi vet om han stiller til gjenvalg eller ei. Valg neste møte. 

Representanter i driftsstyret velges ved nytt kalenderår, dvs. januar 2022. Det er Øystein Gylvik og 
Katinka Stephenson som er representanter i driftsstyret.  

 

Andre ledige roller, inkludert ansvarlig for 17. mai gruppa, dekkes neste møte 

4. Datoer for FAU-møter skoleåret 2021/2022 

Dato for fremtidige FAU møter (alle mandager – alle kl. 18:00, på personalrommet på Bolteløkka): 

18.10.21 

22.11.21 

7.2.22 

7.3.22 

25.4.22 

30.5.22 



5. Orientering ved grupper/påmelding til grupper 

17. mai gruppa – kommet innspill om hvor stort/lite arrangementet bør være. Det er opp til 17. 
mai-komitéen og det viktige er at de kommer i gang med arbeidet, særlig salg av annonser. Leder 
for 17. mai-komitéen må velges i møtet 18.10.21 

Flyttegruppa/byggesaksgruppa – diskutert, bedt om å få innsyn i hvordan oppussing gikk fra 
«hastesak» til utsettelse 10 år, venter teknisk vurdering fra Utdanning etaten / Undervisningsbygg. 

Vedlikeholdsgruppa – diskutert, noe overlapp med sak over, FAU stiller seg positiv til 
foreldredugnad (for eksempel maling & nedvask av klasserom/toalett), gjerne kombinert med 
skolegårdsfest. 

Festkomite – juletre, delegering 17. mai, dugnad/skolegårdsfest 

Trafikkgruppa – ikke drøftet/diskutert 

Læringsmiljø & diverse hjelpemidler-gruppa – iPad osv – ikke drøftet/diskutert 

 

Vi foretar påmelding til grupper i møtet 18. oktober 2021, siden det var så få på dagens møte. Alle 
oppfordres til å se hvilke(n) grupper de ønsker å delta i, samt at 4. trinn forbereder seg på å velge 
en leder for 17. mai-komitéen.  

 

6. Eventuelt. 

Hva skjer med øvre skolegård nå som lekestativ er fjernet? Følge opp dette med rektor. Hvilke 
midlertidige løsninger kan vi få for å bedre lekemiljøet i påvente av sommerferie når fundament kan 
bygges/støpes. Kan man bruke Lille-Bislet mer?  

 

 

Møtet hevet 19:30.  

Personalrommet, Bolteløkka  


