
 

 

Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole 3. april 2017, kl 1800 

Til stede:  

1a Bente Stenersen 1b Malin Gylvik 

2a Tom Langeland 2b Thomas Bernhard Thiis-Evensen (sak 1) 

3a  3b Maria Høstmark 

4a Siri Larsen 4b Bjørn Zachariassen 

5a Heide Sande 5b Caroline Hodt-Billington/Une K. Hofgaard 

6a Cathrine Bore 6b  6c Hanna Rommerud 

7a  7b  

Innkalling godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Caroline Hodt-Billington  

1. Besøk fra Oslo Sporveier/Emilie Mejlænder og Haider Kazmi 

 
a. FAU er bekymret for økt trafikk i gatene rundt skolen i forbindelse med Oslo 

Sporveiers arbeid med trikkeskinnene i Theresesgate. 

STATUS: Fase 1 med stenging av hele Theresesgate varer til 31. mai.  

Fase 2 med stenging av øvre del av Theresesgate (fra Stensgaten) vil vare frem til august, og 

avslutte senest til skolestart. 

Det er Bymiljøetaten som beslutter tiltak når det gjelder omdirigering av trafikk og 

nødvendige sikringstiltak av skoleveien. Oslo Sporveier kan spille inn tiltak og mener de står 

sterkere dersom de kan vise til bekymringsmelding fra skolen og FAU.  

 
Konklusjon: FAU sender bekymringsmelding til Oslo Sporveier som inneholder forslag til tiltak 

for å sikre skolevei. Følgende tiltak foreslås:  

 Innkjøring forbudtskilt plasseres for å hindre  

o innkjøring til Eugeniesgate fra Ullevålsveiene  

o innkjøring til Bolteløkka álle fra Ullevålsveien og ved  

o innkjøring til Sofiesgate fra Wilhelmsgate.  

 Sporveien setter inn trafikkvakter i tidsrommet 8:00-8:30 på skoledager: 

o krysset Louisesgate/Wilhelmsgate og  

o krysset Louisesgate/Sofiesgate. 

 

b. FAU er bekymret for konsekvensene av planlagt varelevering til ny KIWI butikk via 

Snorresgate. Varelevering fra Snorresgate gir en farlig skolevei da det medfører 

kjøring og rygging med store lastebiler i gatene rundt skolen. Sporveien ønsker ikke 

varelevering fra Theresesgate. Problemstillingen er relatert til en varig utfordring og 

ikke til det midlertidige arbeidet til sporveien. Sporveiens representanter er ikke 

kjent med denne saken.  

Konklusjon: FAU kontakter KIWI for å følge opp saken videre.  



 

 

2. Skolegård 

Arbeidet med rehabilitering av skolegården har stoppet opp av ukjent årsak. 

FAU bistår rektor og driftsstyret for å få avklart saksgang med utdanningsetaten og 

undervisningsbygg.  

3. Status stiftelse av FAU og kontonummer 

FAU har fått organisasjonsnummer og jobber med opprettelse av kontonummer. Vedtektene 

er utformet slik at fire FAU medlemmer må underskrive på opprettelse av kontonummer. 

FAU ønsker å gjøre en endring i vedtektene på neste FAU møte slik at to (leder og nestleder) 

har signaturrett. 

NB! FAUs stiftelse medfører at vi ved fremtidige arrangement kan handle varer via grossist. 

4. Informasjon fra innegruppen 

Innegruppen har vært på befaring i garderober og andre steder på skolen. Dersom det er 

behov for utbedringer vil de bli fulgt opp ved eventuelle større vedlikeholdsprosjekt. 

Festsalen er hyppig brukt, og rektor ser et behov for nye møbler til festsalen. Generelt sett 

ønsker ikke skolen å motta øremerkede gaver, blant annet fordi dette kan føre til 

vedlikeholdsbehov skolen ikke har mulighet til å etterleve. 

5. Informasjon fra AKS gruppen  

Utsettes til neste FAU møte. 

 
6. Sommerfest 

FAU vil gjennomføre en noe forenklet sommerfest sammenlignet med i fjor. Det planlegges 

med aktiviteter og underholdning; Bollashow top 3, strykeorkester og/eller kor(?) i tillegg til 

salg av pølser og kaker. 

Andre forslag mottas med takk 

7. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Neste FAU-møte er 8. mai.  

 

Caroline Hodt-Billington 

referent 

 


