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Bolteløkka	skole	

FAU-møte	5.	oktober	2015	

Tilstede 

1a Tom Langeland 1b Anette Nummedal   
2a Marte Danbolt (vara) 2b Vibeke Risa     
3a Siri Larsen 3b    
4a Tonje Røseth 4b Caroline Hodt-Billington   
5a  5b  5c Line Nordfjell 
6a Inger Brøgger Bull 6b Gunhild Eia Ryvarden   
7a Liv Hausken 7b Knut Landsverk   

 
Agenda 

1. Godkjenning av innkallelsen 
2. Oppdatering ved rektor/ass rektor 
3. Konstituering av FAU 2015/2016 
4. Trafikkaksjon 
5. Skolegård 
6. Evt 

 
1. Innkallelsen ble godkjent. Vibeke Risa refererer fra møtet. 

 

2. Oppdatering ved rektor 

Høsten er i gang høstferien er over. Elever og lærere er nå i gang etter høstferien. 

Skogdag til Sognsvann. Den tradisjonelle skogdagen hvor hele skolen drar på tur sammen i 
skogen ble avholdt uken før høstferien, onsdag 23. oktober. Turen i år gikk til Sognsvann. Det 
ble en vellykket dag, noen ble litt våte og det var noen småskader, men ingenting alvorlig. 

TV-aksjonen. Den årlige TV-aksjonen organisert av NRK i samarbeid med en ideell 
organisajon får å samle inn penger til et godt formål, avholdes i år søndag 18. oktober. 
Pengene går i år til Regnskogfondet og deres arbeid for å bevare store regnskogområder, 
hovedsakelig i Amazonas, Sentral-Afrika, Sørøst Asia og Oseania. Det er også i år et 
undervisningsopplegg rundt aksjonen og lærerne på Bolteløkka er blitt oppfordret til å bruke 
dette i klassene sine. I forbindelse med TV-aksjonen, skal elevene være publikum på Bislett 
stadion onsdag 14. oktober da det skal være kjendisstafett med friidrettsutøvere og 
underholdning. For hvert sete som blir fylt gis 50 kroner til TV-aksjonen. I tillegg vil skolen 
være base for bøssebærerne på selve TV-aksjonsdagen. Det er behov for bøssebærere, så 
foreldre oppfordres til å registrere seg i nærområdene sine. Dette kan gjøres hjemmesiden til 
Regnskogfondet. 

Prosjekt for AKS i regning og lesing. De AKS ansatte skal kurses i disse 
kompetanseområdene. Målet er at en del av læringsaktivitetene på 1. og 2. Trinn skal 
samsvare med aktivitetene på AKS slik at AKS blir læringsstøttende på en mer helhetlig måte. 
Skolen får egne midler til dette prosjektet. 
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Driftsstyret.  Det blir litt penger igjen på budsjettet på slutten av året. Foreldrene ønsker at 
dette brukes på flere garderober ettersom det nå er ryddig og oversiktelig i de garderobene 
som fikk nye hyller, knagger og benker i vår (daværende 1. og 2. trinn), mens det i de andre 
garderobene er like kaotisk som tidligere. Det må nevnes at de nye benkene er falt ned pga 
porøse vegger. Dette må tas hensyn til når garderober pusses opp.  

Sykler. Skolen har ikke lengre mulighet til å ikke la eleven sykle til og fra skolen. Det må 
derfor lages et regelverk for bruk av sykler, parkering osv. Skolen ønsker at det ikke sykles, 
men sykkelstativ skal likevel settes opp slik at syklene kan parkeres på en hensiktsmessig 
måte. Det er nå også lov til å bruke sparkesykler til og fra skolen. De har spesielle 
parkeringsområder, for eksempel utenfor festsalen. Det er lov til å bruke sparkesykkel i 
skolegården dersom det brukes hjelm.  

Ny kommunal skoleplattform Oslo. Denne heter Its Learning og erstatter dagens Fronter. 
Foreldre kan nå bruke denne og logger seg på med BankID. Det er foreløpig ikke så mye 
innhold på plattformen, men dette vil komme etter hvert. Foreldre oppfordres til å prøve It’s 
Learning og gjøre seg kjent med den. 

Oslomesterskapet i fotball. Dette er en konkurranse mellom Osloskolene, 6. og 7. Trinn 
deltar. Det er kommet innspill fra foreldre om at Bolteløkka hadde toppet lagene de siste 
årene, og at dette ikke var ønskelig, men at alle som vil skal få være med. Rektor og lærere 
har tatt dette til etterretning, og lagene toppes ikke lenger. 

FN-dagen. Denne dagen markeres hvert år 24. oktober og det er et eget undervisningopplegg 
knyttet til dette. I år kobles markeringen mot Dignity Day. Det kom et forslag om å ta opp 
FNs nye Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals) som akkurat er vedtatt i 
Generalforsamlingen. 

 

3. Konstituering av FAU 

FAU konstituerte seg som følger: 

Leder:  Siri Larsen (3a) 
Nestleder:  Vibeke Risa (2b) 
Referent: Tonje Røseth (4a) 
Økonomi: Knut Landsverk (7b) 
 

Informasjon om arbeidsgruppene finnes nederst i referatet. 

 

4. Den årlige trafikkaksjonen 

Den årlige trafikkaksjonen bør iverksettes ila høsten. Målet er 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 
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er mange barn i området. Aksjonen varer en uke og foregår på morgene, kl 08:00-08:30. 2-3 
foreldre står på hver side av skolen (Eugenies gate og Snorres gate), deler ut løpesedler med 
informasjon om aksjonen og snakker med foreldrene om hvorfor det er risiko knyttet til mye 
trafikk rundt skolen. Trafikkgruppa lager liste over hvilke klasser som dekker hvilke dager. 
FAU mobiliserer foreldre i respektive klasser om nødvendig. Det kom et forslag om at barna 
kunne lage et banner ”ikke parker på fortauet vår” el. 

Uke 44 ble vedtatt som aksjonsuke (26.-30. oktober). Trafikkgruppa følger opp med plan for 
gjennomføring, sendes på e-post. 

 

5. Oppgradering skolegården 

Tegninger til forslag om utbedring av skolegården foreligger, men det er pr dags dato ingen 
konkrete planer om gjennomføring og finansiering av en slik oppgradering. FAU vil jobbe 
videre med å finne ut av muligheter for prosjektmidler og hvilken vei å gå for igangsettelse og 
godkjenning. Siri har prøvd å få tak i Ila FAU, som gjorde en god jobb mht å få oppgradert 
egen skolegård nylig. Man kan også få med seg Undervisningsbygg på at det nå er 
Bolteløkkas tur til å oppgraderes ettersom det er omtrent 13 år siden forrige oppgradering. 
Dersom skolen ikke lykkes i å få finansiering til en full oppgradering, er alternativet å gjøre 
det over en lengre periode og ha mindre delprosjekter etter hvert som man får finansiering for 
slike. Driftsstyret hart vedtatt at det skal søkes om oppgradering, men har ikke gjort det enda. 
FAU kan skrive søknaden for og sende den på vegne av Driftsstyret. Skolegårdsgruppen 
skriver denne søknaden. 

Det ble også stilt spørsmålstegn ved sikkerheten i nedre skolegård, hvor det er blitt observert 
at barn ofte hopper over gjerdet og ut i trafikken for å hente baller osv. Dette bør ses nøyere 
på. 

6. Eventuelt 

Julegrantenningen må planlegges i neste FAU. Denne finner sted tidlig i desember. 

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 

Temakveld om 
mobilvett ble holdt 8. 
April 2015 i samarbeid 
med Barnevaken.no. 
Det kom omtrent 40 
deltakere, det samme 
som på temakvelden 

Samarbeid med skole-
ledelsen om plan for 
utearealene avtalt. 
Møter avholdt. Brev om 
utvidelse av utearealene 
sent skolen/driftsstyret. 
 

Brev om stengning er 
sent skoleledelsen. 
Trafikkaksjon ved 
skoleportene 
gjennomføres i uke 44. 
 
Undersøkelse av 

??? undersøker med 
skolen om 
biblioteket er 
interessert i at 
foreldre donerer 
bøker til 
biblioteket. Dersom 
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om mobbing året før. 
Det vurderes som ikke 
nok oppmøte til at 
bruk av ressurser 
rettferidgjøres. Denne 
aktiviteten går derfor 
ut for skoleåret 2015-
2015.  
 
Det er forslag om at 6. 
og 7. trinn har et 
opplegg med 
Barnevakten.no med 
tema bruk av internett. 
Dette organiseres av 
skolen. 

Det er utarbeidet forslag 
til illustrasjonsplan for 
øvre og nedre skolegård 
av C. Wille. 
 
Arbeidet med 
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. 
 

prosessen vedrørende 
et eventuelt tiltak for å 
trafikksikre krysset 
Ullevålsveien og 
Bolteløkka allè vil bli 
satt i gang. 
 
Det vil også vurderes 
om det er aktuelt å 
sende inn forespørsler 
på andre steder i 
skolekretsen som 
vurderes som farlige. 
 

skolen er interessert 
ble det foreslått at 
donasjon gjøres ca. 
10 dager før 
loppemarkedet, slik 
at skolen kan gi 
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. 

Initiativ tatt ift faste 
kontaktmøter med AKS. 
1 kontaktmøte planlagt 
høsten 2015. 
 
Alle oppfordres til å 
melde inn saker som kan 
tas opp med AKS.  

FAU besluttet ønske 
om prioritering ift 
elevgarderobene.  
Spesifisert/drøftet 
felles plan/behov i eget 
garderobeplan. 
Skolen har besluttet å 
investere i nye 
elevgarderober.  
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.  
 
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.  
 

 

 

 


