
Referat FAU-møte 18. oktober 2021 – Bolteløkka skole 

Til stede:  
Tine Granlund (7. trinn, gruppe Fenris), Marianne Lofstad (2. trinn gruppe 2), Håvard Dyrdal 
(5. trinn, gruppe B), Espen Røyseland (5. trinn, gruppe A), Katinka Stephensen (4. trinn, 
gruppe rød), Håvard Lorentzen (2. trinne, gruppe 3), Rannveig Sørskaar (5. trinn, gruppe A), 
Ida Larsson (7. trinn, gruppe Sleipner), Camilla Orten (6. trinn, gruppe A), Katrine Krekling (3. 
trinn, gruppe B), Kirsti Messel (6. trinn, gruppe B), Christine Hamnen (1. trinn, gruppe Odin) 
 
FAU-leder Magnus Ravlo Stokke var fraværende, Håvard Lorentzen ledet møtet i hans sted.  
 
 
1. Godkjenning av innkalling og referat.  
 

Godkjent.  
 
 
2. Orientering ved rektor 

 
a) Skolens økonomi: Skolen hadde per 1. oktober 23 færre elever enn på samme tidspunkt i 

fjor. Dette innebærer at skolens budsjett for 2021 justeres ned med kr. 480 000. Effekten 
blir enda større i 2022. Rektor peker på at skolen har håndtert tilsvarende situasjon 
tidligere og at dette skal gå, men at det ikke er hyggelig. Innkjøpsbudsjettene blir 
redusert, og de må være færre lærere/vurdere vikarbruken neste skoleår. Den endelige 
vurderingen vil også avhenge av hva skolen ev. får i koronatilskudd mv. Rektor vil holde 
driftsstyret og FAU orientert.  

 
b) Skolebygget: Så langt i år er det malt litt og lagt nytt gulvbelegg i noen områder. 

Klatrestativet i øvre skolegård er tatt ned pga. forfall. Nytt stativ skal iflg. Oslobygg 
komme på plass til skolestart neste høst, enkle midlertidige erstatningstiltak vurderes. 
Det settes i gang et lyd-/akustikkprosjekt som omfatter hele bygget i februar 2022. 
Oslobygg ser også på strømeffektiviseringstiltak. Oslobygg mfl. kommer også på et tilsyn 
i uke 43 for å se på inneklimaet. Rektor vet ikke mer om trekanttomta, utover at 
Bolteløkka allé må innlemmes og at reguleringen etter planen skal vedtas i mars. 

 
c) Om skolehverdagen:  

Rektor forteller om mange positive elever. Ordningen med delte friminutt mellom trinnene 
fungerer godt og gir færre konflikter. Det skal gjennomføres trivselsundersøkelse for 1.-4. 
trinn, 5.-7. trinn skal ha elevundersøkelse. Det blir Bolla-dager i uke 45: tema vil være 
inkludering og sosial læring på tvers av trinn. Faddere og fadderbarn vil være sammen.  

 
Femte trinn har gjennomført nasjonale prøver. Når resultatene på skolenivå foreligger, vil 
lærerne analysere resultatene og vurdere behov for justeringer mv. 
 
Rektor har fått invitasjon fra Utdanningsetaten til å melde skolen på et prosjekt kalt 
Hjertesoner, som handler om tryggere skolevei. Det skal gjøres en stedsanalyse for å 
forstå hvor de trafikale utfordringene er og finne de best egnede holdningsskapende 
tiltakene + vurdere fysiske tiltak. En fra FAU + rektor stiller i møtet.  

 
 
3. Leder for 17. mai-komiteen 

 
Leder er ikke på plass. Fjerde trinns FAU-representanter jobber med saken.  
 



(Tips: alle gruppeledere bør ha møter med gruppelederne fra tidligere, for 
erfaringsoverføring. Det finnes også en perm med info.) 

 
 
4. Velge økonomiansvarlig 

 
Det ble ikke valgt noen ny økonomiansvarlig. FAU-leder jobber videre med saken.  

 
 
5. Etablering av FAUs arbeidsgrupper  

 
• Trafikkgruppa: Tine Granlund, Marianne Lofstad, Håvard Dyrdal 
• Rehabiliteringsgruppa: Espen Røyseland, Katinka Stephensen, Håvard Lorentzen, 

Rannveig Sørskaar 
• Arrangementsgruppa/festkomiteen: Ida Larsson, Camilla Orten 
• Læringsmiljø og digitale hjelpemidlergruppen: Katrine Krekling, Kirsti Messel, 

Christine Hamnen 

Alle FAU-representanter oppfordres til å melde sin interesse for en av gruppene (eller 
komme med innspill til andre grupper)  

 
 
6. Eventuelt 

Det er fint om FAU-representantene melder fra hvis de ikke har anledning til å være med 
på møtene, og gjerne sender vara.  

Minner om møtetidene resten av skoleåret 2021/22: 22. november, 7. februar, 7. mars, 
25. april, 30. mai. Møtene er alltid på mandager, kl 18. 
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