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Bolteløkka	skole	

FAU-møte	7.september	2015	

Tilstede 

1a  1b    
2a Tommy Søvik 2b Ingvild Tandberg Holtet (vara)     
3a Siri Larsen 3b    
4a Espen Vattekar  4b    
5a Stine Stormoen 5b    
6a Inga Brøgge Bull 7b Knut Landsverk   
7a  7b    

 
Agenda 

1. Godkjenning av innkallelsen 
2. Oppdatering ved rektor 
3. Oppsummering av sommerfesten 
4. Konseptutredelsesmøte Thereses gate 
5. Oppgradering av skolegården 
6. Trafikkaksjon 
7. Eventuelt 

 
1. Innkallelsen ble godkjent. Ingvild Tandberg Holtet refererer fra møtet. 

 

2. Oppdatering ved rektor 

Hva er nytt ved inngang nytt skoleår: Det er startet opp ny Kommunal skoleplattform Oslo. 
Den nye plattformen heter Its Learning og erstatter dagens Fronter. Dette brukes internt 
allerede nå, men foreldre skal få mulighet til komme inn medio september. Man må da logge 
seg inn med bank ID. Mer info kommer. Det kan opprettes et eget rom her for FAU. 

Status 1. klassinger: 2 fulle 1. klasser i gang nå.  20 barn utenfor skolekretsen har søkt om å 
komme inn, og per i dag har 14 fått plass. Alle med søsken kom inn. Neste år ser det betydelig 
bedre ut i forhold til fødselstall innen skolekretsen. Det er nå 55 barn innen dagens skolekrets 
som skal begynne neste år.  

Fagerborg ungdomsskole: Rektor informerte om at de har vært og sett på Fagerborg 
ungdomsskole og at det ser bra ut. Alle som er innenfor dagens skolekrets for Bolteløkka 
kommer inn. Rektor vil sjekke om alle dagens 7.klassinger kommer inn, hvis ikke må det 
søkes. 

Informerte om skolegårdsfesten: Festen arrangeres av personalet på Bolteløkka 8/9. 

Lovendring i forbindelse med sykling til skolen: Det er kommet en lovendring som sier at 
foreldre nå kan bestemme selv om barn kan sykle til skolen. Det har tidligere vært forbud ved 
Bolteløkka basert på at det er trafikkfarlig og plassmangel i skolegården. Skolen kommer til å 
sende ut et skriv med informasjon rundt dette, hvor de bl. a vil fortsatt fraråde 1.-4. klassinger 
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å sykle grunnet trafikksikkerheten og plassmangel på skolen. For de større barna vil skolen 
intensivere sykkelopplæringen. Rektor sa videre at Trygg Trafikk var imot lovendringen.  

 

3. Oppsummering av sommerfesten 

 
Onsdag 3. juni arrangerte FAU sommerfest på Bolteløkka skole. FAU er fornøyd med festen 
og tivoli-konseptet. Det virket som barna hadde det veldig gøy. Overskuddet i år går til 
oppgradering av skolegården. 

 

4. FAUs representant Siri Larsen har deltatt på Konseptutredningsmøte Thereses gate 

Det var stor enighet på møtet om hva de ønsket for området rundt og i Thereses gate. De 
viktigste punktene var flere grønne elementer, samt å få farten på trikken ned. Den kjører nå i 
40 km/t som er fartsgrensa i gata, men det er ønskelig å få den ned i 30 km/t eller aller helst 
gang-tempo. I tillegg hadde  FAU et innspill om et ordentlig lyskryss ved Johannes Bruns gt 
og Thereses gate for å trygge elvenes kryssing her. Det er i dag bare en lysregulert overgang  
over Thereses gate ved trikkestoppet, og dette medfører mange trafikkfarlige situasjoner. 

 

5. Oppgradering skolegården 

Tegninger til forslag om utbedring av skolegården foreligger, men det er pr dags dato ingen 
konkrete planer om gjennomføring og finansiering. FAU vil jobbe videre med å finne ut av 
muligheter for prosjektmidler og hvilken vei å gå for igangsettelse og godkjenning. FAU vil 
også prøve å høre med lokalpolitikere. Knut og Stine vil finne ut mer om gangen i hele 
prosessen. Siri skal melde skolegårdsprosjektet inn til Konseptvalgutredning Thereses gate, da 
dette også kan sees på som en del av nærmiljøet som henger sammen med hva som skal skje 
med Thereses gate.  

 

6. Trafikkaksjon 

Utsettes til neste møte hvor også de nye FAU-representantene vil være til stede. 

 

7. Eventuelt 

1. Garderober: Innspill fra klasse 2b. Garderobene ble oppgradert for 1.klassingene like 
før sommeren, men da elevene ble flyttet til 2. klasse møtte elevene elendige 
garderobeforhold. De har nå bare en knagg hver og det er ingen plass til skifteklær og 
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vinterdresser. Dette er helt uholdbart. FAU må foreslå i driftstyret  at videre 
garderobeoppgradering kommer med på budsjett 2016. 
 

2. Klassebilder: Innspill om at kvaliteten er dårligere enn fjorårets, men dette er motsatt 
av noen andres oppfatning, så FAU konkluderte at dette ikke er innenfor FAUs 
område.  
 

3. Skolegenser: FAU har fått tilbud om skolegensere, men konkluderte med å ikke ta 
dette videre. 
 

4. Aktiviteter i AKS-tiden: Ved aktiviteter som arrangeres av foreldre i AKS-tiden (så 
som slalåm e.l), må foreldrene være klar over at AKS ikke er ansvarlige for barna. 
Barna skal ”krysses ut”, og dermed ikke ”krysses inn igjen” etter endt aktivitet.  Slike 
aktiviteter initiert av foreldre skal heller ikke formidles via FAU. 

Et P.S: FAU har nå egen Facebook side! 

 


