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Bolteløkka skole 

FAU-møte 2. november 2015 

Tilstede 

 

1a  
 

Tom Langeland 

1b Anette Nummedal 

2a Tommy Søvik 

2b Vibeke Risa 

3a Siri Larsen 

3b Malin Gylvik/ Veslemøy Jansen 

4a Tonje Røseth/ Siri Arnesen 

4b Caroline Hodt-Billington 

5a  

5b  

5c Line Nordfjell 

6a Inger Brøgger Bull 

6b Arild Berg 

6c  

7a  Liv Hausken/ Veslemøy Jansen 

7b Knut Landsverk 

7c  

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkallelsen 

2. Oppdatering ved rektor/ass rektor 

3. Oppsummering trafikkaksjon 

4. Info fra møtet med AK 

5. Tenning av juletre 

6. Hvordan bruke facebooksiden vår 

7. Evt 

Møtet 02.11: 

1. Godkjenning av innkallelsen. Innkallelsen ble godkjent. Referent: Tonje Røseth.  

 

2. Oppdatering ved rektor: 

• Nettvett/ besøk av Barnevakten. Dette skal tilbys 5.klasse- elever hvert år fra nå av. 

Til våren vil 6. og 5.trinn få besøk av dem. 7. klasse ønsker også et besøk til våren. 

Dette skal drøftes i ledelsen. 

• Juleforberedelser. Siste uke før jul ønsker man at 5.trinn deltar på en lysfest i 

Fagerborg kirke. Siste uken før jul. 

• Elevundersøkelsen. Undersøkelsen starter til uken i 5. ,6. og 7. Klasse. Den er 

obligatorisk å svare på. 80 spørsmål. Resultatene kommer i januar, og vil bli formidlet 
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i en eller annen form på skolen. Rektor informerer mer om dette når undersøkelsen 

er fullført. 

• Lekeledere. 4. og 7. Klasse har lekeledere i storefri. Det ser ut til å fungere bra. 

• Operasjon dagsverk. Det kom 4 elever fra Fagerborg skole for å jobbe på Bolteløkka 

skole. De jobbet som assistenter for lærere. Dette fungert bra. 

• Halloween. Noen barn ble skremt under AKSs halloweenfeiring sist fredag. Rektor 

undersøker saken og kommer tilbake med info til neste FAU- møte. 

 

3. Oppsummering trafikkaksjonen. Uke 44 ble vedtatt som aksjonsuke (26.-30. 

oktober). Trafikkgruppa hadde fulgt opp med plan for gjennomføring, og denne ble 

sendt på e-post. Målet var å få foreldre som kjører barna til skolen og andre bilister i 

gatene rundt skolen til å kjøre saktere og ta mer hensyn til at det er mange barn i 

området. Aksjonen varte en uke og foregikk på morgenen, kl 08:00-08:30. Aksjonen 

ble relativt vellykket. Kunne man ha markert et slipp-av-punkt på et kart til 

informasjon for foreldre som slipper av barn ved skolen? Det blir ny aksjon i februar 

2016. 

 

4. Info fra møtet med AKS. Referatet fra møtet med aks var relativt positivt, men skal 

omskrives noe. Dette på grunn av at de som var på møtet føler at AKS ikke tar 

situasjonen alvorlig nok i forhold til barn og spising. De ansatte bør ta mer ansvar i 

forhold til å få barna til å få lyst til å spise(tilrettelegging av spisesituasjonen, si 

tydeligere i fra at det er mat, kreve at alle barn kommer inn og sitter ved bordet når 

det er spising på gang etc). Det skal innkalles til et møte med AKS på nyåret angående 

problemstillingen.  

 

5. Tenning av juletre. Datoen for julegrantenning blir 0212. Line har et juletre å gi bort. 

Det kan bli fire fem meter langt etter saging, og er middels pent. Det befinner seg 25 

minutter unna, på Leirsund i Skedsmo. Det ble på møtet enstemmig vedtatt at dette 

treet bør brukes som juletre julen 2015. Det er ikke helt perfekt, og det kan være bra! 

Vi kan eventuelt skjule defekter (se illustrasjon under).  

            
6. Julegrantenningen begynner som i fjor klokken 17.30. Vi ønsker en stemningsfull 

kveld med gang rundt juletreet, sang fra diverse kor. Vi ber alle som kommer om å 

kle seg ut som nisser, og står og selger eventuelt gir bort pepperkaker og gløgg/ 

solbærtoddy. Lykter skal være tent rundt omkring i skolegården. Om vi får det til, skal 

elever kunne lage remser med ønsker for jule/ det nye året, og henge dem på 

juletreet. 
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Dette må gjøres/ av hvem: 

• Juletrebelysning: Vaktmester kontaktes av Siri 

• Musikkanlegg: Vaktmester kontaktes av Siri 

• Julepynt: Eleven lager det. Eventuelt julepynt som ”ønskekort”. Arild undersøker det 

tekniske rundt dette 

• Hente juletre: Gudmund 

• Gløgg/solbærsaft:? 

• Thermokanner: Øistein  

• Innkjøp av pepperkaker, mandariner, pappkrus:? 

• Juleunderholdning: Bolteløkka jentekor, guttekor, flere? Siri kontakter dem 

• Invitasjon: Siri 

• Pynte-/klargjøringsgruppe: alle i FAU. Kom så tidlig som mulig. Senest klokken 16.30. 

• Alle tar med: lykter, kurv, og kler seg i nisseklær. Gang rundt juletreet. 

• Andre ting? 

 

7. Hvordan bruke facebooksiden? 

Hva skal være innholdet på Facebooksiden til FAU? Vi bør passe på at ikke det blir 

mulig å for hvem som helst å legge ut ting på siden. Noen må ha kontrollen. Det skal 

ikke ut diskusjoner om sensitive ting, diskusjon om personer etc. Etikken må være på 

topp. Bilder fra for eksempel skolefester kan legges ut, men da som ”avstandsbilder”, 

slik at ikke folk lett kan kjennes igjen. Man kan eventuelt klarere dette med de som 

blir fotografert.  

 

8. Eventuelt. Ingenting under eventuelt. 

 

FAU grupper 2015-2016 (MERK: her beholdes beskrivelse om hva som er status/gjort hittil, 
og så legges nye planer/informasjon om aktiviteter inn) 

Gruppe Temagruppa: 
Går ut 

Utegruppen Trafikkgruppa Bok/Bibliotek-
gruppe 

Deltakere  Siri Larsen 
Cecilie Wille 
Lise Rostad 
Tom Langeland 
Malin Gylvik 

Siri Larsen 
Caroline Hodt-
Billington 
Inger Brøgger Bull 
 

Line Nordfjell 
Liv Hausken 
 

Formål/ 
Status 
pågående 
aktiviteter 
per okt. 
2015 

 
 

Samarbeid med skole-
ledelsen om plan for 
utearealene avtalt. 
Møter avholdt. Brev om 
utvidelse av utearealene 
sent skolen/driftsstyret. 
 
Det er utarbeidet forslag 
til illustrasjonsplan for 
øvre og nedre skolegård 
av C. Wille. 
 
Arbeidet med 

Trafikkaksjon ved 
skoleportene avholdt i 
uke 44. Aksjonen var 
vellykket, og det 
planlegges ny aksjon 
på nyåret. 
 
Undersøkelse av 
prosessen vedrørende 
et eventuelt tiltak for å 
trafikksikre krysset 
Ullevålsveien og 
Bolteløkka allè vil bli 

??? undersøker med 
skolen om 
biblioteket er 
interessert i at 
foreldre donerer 
bøker til 
biblioteket. Dersom 
skolen er interessert 
ble det foreslått at 
donasjon gjøres ca. 
10 dager før 
loppemarkedet, slik 
at skolen kan gi 
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skolegården og stenging 
av Bolteløkka fortsetter. 
Det er planlagte møter. 
 
Det er avklart at det er 
bymiljøetaten og ikke 
politiet som vil vurdere 
en eventuell stenging av 
Bolteløkka alle. 
 

satt i gang. 
 
Det vil også vurderes 
om det er aktuelt å 
sende inn forespørsler 
på andre steder i 
skolekretsen som 
vurderes som farlige. 
 

videre til 
loppemarkedet de 
bøkene biblioteket 
ikke ønsker.  
”Book-Fair”? 
Forlagskontakter? 

Gruppe Dugnadsgruppen AKS 
 

Innegruppa  

Deltakere Knut Landsverk 
 

1. trinn: Anette 
Nummedal 
2. trinn: Vibeke Risa 
3. trinn: Siri Larsen 
 

Tom Langeland 
Caroline Hodt-
Billington 
 
 

 

Formål/ 
Status 
pågående 
aktiviteter 
status per 
okt. 2015 
 
 

Det ble i vår tatt 
initiativ ovenfor skolen 
til bistand med rydding 
der det trengs. Særlig i 
de rommene som 
benyttes i felleskap 
med FAU/foreldrene 
(skuret i øvre 
skolegård, kjøkkenet 
ved gymsalen mv.) 
Skolen ville komme 
tilbake på dette, men 
har så langt ikke gjort 
dette. 
 
Gruppa stiller seg til 
disposisjon. 

Det ble holdt AKS-møte 
26/10. Det er finnes et 
eget referat fra møtet. 
Neste vil bli innkalt til 
nytt møte i januar der 
rutiner rundt mat vil 
være på agendaen. 
 
Alle oppfordres til å 
melde inn saker som kan 
tas opp med AKS.  

Mars 2015: skolen har 
satt av NOK 200 000 i 
årets budsjett. 
Oppgradering av 
garderobene til 1-2 
trinn ble gjort i april 
2015 med gode 
resultater. Det er ønske 
om at flere garderober 
oppgraderes.  
 
Foreldrene har meldt 
inn på driftstyremøtet 
at er ønskelig med 
oppgradering av flere 
garderober, og at det 
kommer med på 
budsjettet for 2016. 
 
FAU og 
driftsstyremedlemmene 
vil derfor samarbeide 
om å undersøke 
muligheten for å søke 
kommunen om HMS 
midler, som kan brukes 
til oppusning av 7 trinn 
garderobene.  
 

 

 

 

Neste møte blir mandag 30.11 klokken 18.00 

 


