
Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole 4. sept. 2017, kl 1800 

Til stede:  

1a* Bente Stenersen 1b  

2a Tom Langeland 2b Thomas Bernhard Thiis-Evensen  

3a Monika Josephsen 3b Maria Høstmark 

4a Siri Larsen 4b Bjarne Zachariassen 

5a Marianne Sveen 5b Caroline Hodt-Billington 

6a Cathrine Bore 6b Ida Larssen 6c  

7a Torunn Raanaas 7b  

*skoleåret 2016/17 

Innkalling godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Caroline Hodt-Billington  

 

1. Oppdatering ved rektor/ass rektor 

Øremerkete hjemler til ansettelse av lærere på 1.-4. trinn 
Bolteløkka skole har fått midler til fire nye faste lærerstillinger øremerket 1.-4. trinn. To stillinger ble 
tildelt tidlig i 2017, og besatt før skolestart. To stillinger ble tildelt i juni 2017, dette har gjort 
rekruttering av kvalifiserte søkere til disse to stillingene vanskelig. De er fortsatt ikke besatt.  
Flere lærere benyttes til opprettelse av tre små grupper/klasser, i stedet for to store, på årets 1. trinn 
og til ekstra lesekurs for 1.-4. trinn. 
 
Assistenter 
Godt kvalifiserte assistenter er nå ansatt i ledige stillinger.   
 
Skolegården 
Skolegården er oppgradert som forespeilet. Oppmerking til sykkelbane og stikkballbane kommer. 
 
Elevråd 
Elevrådet har hatt sitt første møte. 
 
Skolegårdsfest 
Mer informasjon om skolegårdsfesten kommer snart. 
 
Leirskole 
Årets 7. trinn var på leirskole i juni og årets 6. trinn har vært på leirskole i august. 
 
Sparkesykler  
Skolen har tilrettelagt for innendørs parkering av sparkesykler. I fjor mottok skolen 5-6 henvendelser 
om sparkesykler som hadde blitt borte. Sparkesyklene har kommet til rette på skolens område eller i 
nærområdet. Hendelsene har medført mye dårlig stemning blant elevene. Skolens ledelse ønsker 
ikke å ta ansvar eller bruke tid på sparkesykkelproblematikk og vurderer derfor å avvikle innendørs 
parkering av sparkesykler. 



2. Rektor besvarer spørsmål fra foreldre. 

Hva er rutinene for utleie av gymsal etter skoletid? Bolteløkka skole følger utleieregler fastsatt i 
forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo 
kommune. Kort oppsummert har frivillige organisasjoner med barn under 25 år fortrinnsrett og gratis 
leie. Utleie av skolen er bare mulig mandag til torsdag, dvs. de dagene skolene har tilsynsvakt. 

Manglende oppmerking av fotgjengerfelt rundt skolen (Sofiesgt/Snorresgt). Rektor har kontaktet 
Bymiljøetaten som vil besørge oppmerking av fotgjengerfeltet. 

Hvilke rutiner har skolen når det gjelder oppfølging av elevene etter kartleggingsprøvene? Formålet 
med kartleggingsprøvene for 1. – 4. trinn er å fange opp elever som trenger ekstra oppfølging. 
Skoleetaten prioriterer høyt tidlig innsats, derfor flere lærerstillinger for 1. – 4. trinn. Et resultat 
«under kritisk nivå» er ikke alltid bekymringsverdig, men vil avhenge av hvilke «feil» eleven har gjort i 
prøven. Det er etablert rutiner for informasjon til foreldre. Rektor vil følge opp slik at informasjon om 
prøver og prøveresultater blir tydeligere, både på foreldremøter i forkant av prøvene og i forbindelse 
med formidling av prøveresultater.   

Forsinkelser i skriftlige vurderinger for vårsemesteret? De skriftlige vurderingene fra vårsemesteret 
skal ligge i portalen nå. Vurderingene ble lagt ut før skoleslutt, men tekniske problemer i portalen 
kan ha medført at de likevel ikke har vært tilgjengelige før nå i august. Ta kontakt med rektor dersom 
det er noen som fortsatt ikke har mottatt vurderingene i portalen. 

3. Oppsummering fra sommerfesten 

Sommerfesten ble meget vellykket. Hovedinnholdet på festen var underholdningsbidrag fra skolens 
elever. Læringspunkter: Det bør tydeliggjøres at det er kakesalgspause mens underholdning pågår. 
Det er mange avslutninger på slutten av skoleåret, nytt FAU bør vurdere om sommerfesten bør 
videreføres eller utgå. 

4. Økonomi 

17. mai-regnskapet er ferdigstilt med et overskudd er 48 748 kr. Endelig overskudd blir overført til 
skolen og dekker leirskolekostnader. FAU vil innføre en årlig frist (20. juni) for innsending av bilag i 
forbindelse med 17. mai arrangementet.  

FAU har 66 181,26 kr på konto etter at 4. trinns 17. mai overskudd/leirskolepenger er overført til 
skolen. FAU ønsker å gi skolen penger som kan brukes til noe som tilkommer alle elevene på 
Bolteløkka. 

Vedtak: FAU overfører 50 000 til skolen. Siri og Bente avtaler med rektor om hva pengene brukes til.  

I etterkant av FAU møtet er det besluttet at pengene brukes på utstyr til lekeledere i 

friminuttene, og til bøker på skolens bibliotek. 

Bente følger opp at nytt styre etter hvert meldes til Brønnøysund og til banken.  

5. Oppsummering arbeidsgrupper skoleåret 2016/2017 

FAU foreslår for neste skoleårs FAU at arbeidsgrupper etableres etter behov. FAU antar at det er 
behov for arbeidsgrupper/representanter til 17. mai samarbeidet, Samarbeidsutvalget (SMU), 
bokbyttehylle og driftsstyre. 

6. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 

FAU skoleåret 2016/17 takker for seg! 
Neste møte med nytt FAU er 9. oktober.  

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2005-07-19-933
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2005-07-19-933

