
 

 

Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole 6. februar 2017, kl 1800 

Til stede:  

1a Bente Stenersen 1b Malin Gylvik 

2a Tom Langeland 2b  

3a Monika M. Josephsen 3b Maria Høstmark 

4a Siri Larsen 4b Toril Goksøy 

5a Marianne Sveen 5b Caroline Hodt-Billington 

6a  6b Ida Larsson 6c Line Nordfjell 

7a  7b Arild Berg 

Innkalling godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Caroline Hodt-Billington  

1. Assisterende rektor informerer - rektor var forhindret fra å møte pga sykdom 

Vinteraktivitetsdag: Skolen venter på mer snø, aktivitetsdagen utsettes til etter vinterferien. 

Selv om det er skiføre i marka, ønsker skolen litt mer natursnø slik at forholdene for snølek, 

aking og grilling blir bedre.  

Vær positiv kampanje: Elevrådet har igangsatt kampanjen med appell i skolegården. De vil 

også arrangere kanonballturnering. Merker med «Ansvar – omsorg og respekt» er delt ut til 

elevene og elevrådet har stått i skolens trapper og dører for å oppfordre elevene til å hilse på 

hverandre. 

Bolladagene, i år med arbeidstittelen «Skapende menneske», arrangeres i begynnelsen av 

april. Planleggingen er i gang. 

Leirskole. Fra år 2022 (årets 2. trinn) vil alle barn på Bolteløkka følge et likt leirskoleopplegg. 

Flere leirskoletilbydere ble vurdert av rektor og FAU-leder. Fagerhøy leirskole ble valgt fordi 

de har et allsidig aktivitetstilbud og et godt rykte. Tidspunktet for leirskolen blir den første 

uken etter skolestart i 7. klasse. 

Skolebidragsindikatorer er landsdekkende resultater fra prøver og kartlegginger der en 

statistisk har forsøkt å korrigere elevenes resultater ved å fjerne forskjeller som skyldes 

elevenes familiebakgrunn. Resultatene ble lagt ut 19. januar. Landsgjennomsnittet er på 3.4. 

Bolteløkka fikk 3.7 for småtrinnet og 3.8 for mellomtrinnet. Assisterende rektor er fornøyd 

med det.  

Problemstillinger som FAU ønsker at rektor adresserer i dagens møte: 

Tidspunkt for utviklingssamtaler. Foreldre melder om utfordringer relatert til gjennomføring 

av utviklingssamtaler midt i arbeidstiden.  

Assisterende rektor sier skolen ikke gir føringer til lærerne vedrørende tidspunkt for 

utviklingssamtaler, men det skal gis muligheter for å endre foreslåtte tidspunkt. Assisterende 

rektor vil sørge for at muligheten for å endre tidspunkt for samtale fremkommer mer 

eksplisitt ved senere innkallinger til utviklingssamtaler. 

http://www.fagerhoi.no/


 

 

Renhold på skolens toaletter. FAU får meldinger om at det fortsatt er utfordringer relatert til 

renhold av toalettene. FAU lurer på om skolen kan vurdere å dele i jente og guttetoalett. 

Assisterende rektor opplyser at toalettene vaskes to ganger per dag. Vaskedispenserne blir 

skiftet ut i disse dager. 

2. Stiftelsesmøte og vedtekter 

FAU gikk i fellesskap gjennom utkast til stiftelsesdokument. Enkelte presiseringer ble gjort i 

møtet. Stiftelsesdokument med forslag til nye vedtekter ble deretter enstemmig vedtatt. 

FAU Bolteløkka skole ble erklært stiftet 06.02.2017. 

3. 17. maikomité – utarbeide avtale 

Fra 2017 er FAU ansvarlig for å overføre ansvaret for 17. mai arrangementet ved Bolteløkka 

skole til 4. trinn. Det vil bli utarbeidet en mal til avtalen som årlig skal lages mellom FAU og 

foreldrene til elever på 4. trinn. Avtalen bør bla. beskrive rolle- og ansvarsfordeling, 

oppnevnelse av ansvarlige, samarbeidet mellom klassene på trinnet, krav til 

økonomiplanlegging, budsjett og rapportering, ansvar for overføring av 17.mai-mappe samt 

retningslinjer for FAUs disponering av overskudd. 

Det er behov for et møte mellom FAU leder og rektor for å få klarhet i hvordan overføring av 

midler fra 17. mai komitéen til FAU/skole/leirskole/overskudd skal håndteres.  

4. Videre arbeid i FAU-gruppene 

Utegruppe. Kunngjøring av skolegårdsrehabilitering ligger i Doffin. Frist for anbud er i 

februar. Siri spør rektor om han kan gi en orientering i neste FAU møte. 

Bokgruppe. FAU oppfordrer alle som kan og har mulighet, til å sette inn bøker i 

bokbyttehyllen. FAU medlemmene oppfordrer sine klassers kontaktlærere til å 

videreformidle informasjon om bokbyttehyllen på bla foreldremøter. Se mer informasjon om 

bokbyttehyllen på Bolteløkkas nettsider. 

AKSgruppen kontakter AKS for et møte på senvinteren.  

Trafikkgruppe. I forbindelse med juletreinnsamling ble fortauet langs skolegården ved krysset 

Eugeniesgate/Sofiesgate overfylt av juletrær, slik at elever på vei til skolen ble nødt til å gå ut 

i veien. Dette er uheldig, trafikkgruppen kontakter ansvarlige og foreslår alternativ 

oppsamlingsplass til neste år. 

FAU diskuterte behovet for ny trafikkaksjon, og konkluderte med at det ville være mer 

effektivt om trafikkpolitiet kunne komme et par morgener for å henstille til mindre og 

riktigere kjøring og parkering i gatene rundt skolen.     

Siri kontakter Bydelsutvalget vedrørende trafikkplanen og oppfølging av innspillene FAU 

sendte til Bydelsutvalget i november 2016. 

Innegruppen undersøker hva som skjer med skolens planlagte oppgradering av garderobene 

og mulighetene for lydisolering av Bollakjelleren. 

Neste FAU-møte er 6. mars.  

 

Caroline Hodt-Billington 

referent 

 

https://boltelokka.osloskolen.no/siteassets/bokbyttehylle-pa-boltelokka-2016-web.pdf

