
Referat FAU møte 22. november 2021 

Bolteløkka skole.  

 

Tilstede: Zenia (1), Christine (1), Espen (5), Håvard (2), Kristian (1), Øystein (6), Ida (7), Kirsti (6), Katrine 

(3), Sarah (4), Benedicte (4), Magnus (4), Kamilla (6) + rektor Ronny 

Møtet startet med en introduksjonsrunde av hvilke trinn og klasse de enkelte foresatte representerte. Det 

ble også pratet litt om organiseringen av forskjellige klasser og rektor forklarte hvorfor noen har norrøne 
navn.  

 

1. Godkjennelse av innkallelse og referat.  

Innkallelse og referat godkjent via epost 

 

2. Orientering ved rektor.  

- Rektor informerte om de forskjellige styringsorganene for skolen, om FAU og 

representantene til driftsstyret, og skolemiljøutvalget. Det ønskes en representant fra FAU 
til skolemiljøutvalget. 

- Nasjonale prøver for 5. trinn er ferdige, og resultatene ligger på udir, jobbes med vurdering 

av resultat. 

- Trivselsundersøkelse utført. 

- Læreplan/temaplan - viktig med danning og utdanning, satsing på inkluderende læring 

- Informerte om viktighet med “like dager” i julestria, både fra lærere og miljø (minne 

foresatte om å “roe ned stresset”). 

- Lærings-støttende aktivitet på AKS 

- Smittevern; rektor ønsker at foreldre kontakter kontaktlærer ved smitte, rektor har noe 

oversikt (og kan evt kommunisere med smittevernlege i bydelen), men ikke hjemmel til å 
iverksette tiltak (bydelen bestemmer – ikke skolen). Foresatte skal selv ta kontakt med dem 

som de muligens har vært i nærkontakt med etter mistanke om smitte. Ved mistanke om 

smitte – tipses det om flytskjema fra FHI:  

https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-hva-bor-du-gjore-hvis-du-eller-din-

narkontakt-har-fatt-pavist-co/ 

- Spørsmål om antall barn: rektor bekrefter nedadgående trend, færre barn i laveste trinn – 

konsekvenser for skolens økonomi (sum per innrullert elev).  

- Tilsyn inneklima, temperatur måler i alle rom, rektor har meldt inn avvik. Skolens tilstand 

dårlig, avvik på temperatur, akustikk (akustikkplater settes inn for å bøte på dette), høy 
radon måling i annekset til AKS. 

 

3. Valg av FAU-verv. 

Kasserer: Zenia velges inn (kasserer styrer konto for FAU, denne konto blir også benyttet av 17. 

Mai komiteen) 

Representant til skolemiljøutvalget: Katrine 

 

4. Datoer for FAU-møter skoleåret 2021/2022 

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



7.2.22 

7.3.22 

25.4.22 

30.5.22 

 

5. Orientering ved grupper/påmelding til grupper 

Trafikkgruppa v/ Håvard – “hjertesone” initiativ hvor Bolteløkka skole er representert, et 

samarbeid mellom etatene. 

Rehabiliteringsgruppa v/ Espen – informert om skolebehovsplanen hvor det indikeres 
rehabilitering i 2029. Det er et ønske fra rehabiliteringsgruppa om at også driftsstyret etterspør 

tilstandsrapportene som i for to-tre år siden sa at skolen var nærmest farlig å oppholde seg i, til den 

nye rapporten hvor skolen er ok å være i 10 år til. 

Hvor står FAU? Ønsker vi å avvente tiltak nå og forsøke fremskynde rehabilitering? Eller, avvente 

rehabilitering og gjøre midlertidige tiltak og forsøke få på plass uteplassen? 

Plan videre: driftsstyret tar kontakt med rehabiliteringsgruppa etter driftsstyremøte torsdag 25.11 

hvor det bla skal komme interessert politiker. 

Juletregruppa – bestilt julegran – juletretenning blir 6. desember 8:30. 

17. mai gruppa – leder for 17. Mai komiteen er meldt – Erle Bruun. 

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

 

6. Eventuelt. 

Ingen øvrige diskuterte eller innmeldte saker. 

 

 

Møtet hevet 19:30.  

Festsalen, Bolteløkka  


