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Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole 7. november 2016 kl 1800 

Tilstede:  

1a Bente Stenersen 1b Malin Gylvik 

2a Tom Langeland 2b Marie Engedahl 

3a Monika Milett Josephsen 3b Maria Høstmark 

4a Siri Larsen 4b  

5a Marianne Sveen 5b Une K. Hofgaard 

6a Cathrine Bore 6b Ida Larsson 

6c Line Nordfjell   

7a Torunn Raanaas 7b  

 

Innkallingen ble godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Cathrine Bore  

 

1. Informasjon om trafikkplanen i bydelen ved leder av bydelsutvalget i St. Hanshaugen, Anne 

Christine Kroepelien (H) 

Kroepelien var invitert for å gi bakgrunn for henvendelsen referert til under punkt 6 nedenfor.  
 

Kroepelien redegjorte for muligheter og planer i bydelen, blant annet ønske om å innføre 30-sone i 
hele St. Hanshaugen bydel (med unntak av Kirkeveien). Dette skal i tilfelle også gjelde for trikken i 
Thereses gate.  I Sofies gate legges det opp til at sykler og biler skal samtrafikkere. Det betyr at noen  
parkeringsplasser fjernes. Eventuelle fartsdumper kan legges selv om gaten har sykkelfelt.  
 
Norconsult har gjennomført en konseptvalgutredning og foreslått en plan for Thereses gate med 
dobbeltsidig sykkelbane, trikk og fotgjengere, samt svært redusert omfang av biltrafikk.  
 
Sykkelstrategien krever omregulering av området. En mulig del av omreguleringen er å åpne 
Eugenies gate for varetransport, slik at lastebilene kjører opp Sofies gate og inn Eugenies gate. 
  
Kroepelien oppfordret FAU til å komme med innspill til trafikkplanen. Vi har lov til å komme med 
ønsker på øverste hylle. Det er ikke bydelen alene som bestemmer, men Bymiljøetaten lytter 
generelt til bydelsutvalget (om det er enstemmig).  
 

 
2. Oppdatering fra rektor 

Læring:  
Nasjonale prøver er gjennomført. Resultatene foreligger ikke ennå, men vil bli delt senere. 
Skolen har hatt studenter i praksis i høst. Særlig fjerdeårsstudentene er viktige, fordi skolen kan 
rekruttere blant disse.  
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Organisering:  
To klasser har byttet klasserom, 7a og 3a. Dette er gjort av spesifikke elevhensyn. Dette ligger 
innenfor rektord beslutningsmyndighet, men rektor vil sørge for å informere godt i lignende saker 
fremover. 
 
Kultur: 
Skolen har hatt mange kulturelle innslag den siste måneden, inkludert tre innslag gjennom den 
kulturelle skolesekken. Mottaksklassen laget egen forestilling som egentlig var ment for eldre elever, 
men også presentert for skolen til stor sukses. 
FN-dagen ble markert den 24. oktober. 7.trinn viser seg som de eldste elevene på en veldig flott 
måte. Viktig å holde det slik gjennom resten av skoleåret. Vet av erfaring at de blir rastløse i april. 
AKS hadde Halloween-markering. 
Rektor ønsker ikke å ha kommersiell aktivitet som Halloween på skolen 
  
Elevrådet: I år var det kamp om ledervervet. Tre kandidater gjennomførte valgkamp hvor de holdt 
tre-minutters presentasjoner i 4.-7.-klassene før valget ble gjennomført.  
   
Økonomi: 
Skolen har fått noen ekstrabevilginger og det ser derfor ut som om skolens regnskap for 2016 vil 
være i balanse eller med et lite overskudd.  
 
Uteområde: 
Se punkt 3 
  
Fravær: 
Tre-fire langtidssykmeldte gjør at ledelsen må foreta noen omrokkeringer. 
Foresatte savner informasjon. Rektor arbeider med prosedyrer for å imøtekomme foresattes behov. 
 
Ledelse: 
Ledelsen er mye involvert i elevsaker. 
 

3. Oppgradering av uteområde 

Rektor Ronny Engebårten og assisterende rektor Marit Johansen har sammen med Malin Gylvik og 
Siri Larsen fra FAU hatt møte med Harald Myhre fra Undervisningsbygg, inkl befaring.  
Det er mange muligheter for oppgrderingen: huske, klatrestativ, amfi, fotballbane i øvre skolegård. 
Turnstativ, fotballbane, basket, sittegrupper i nedre skolegård. 
Etter befaringen har gruppen mottatt et skriftlig forslag.  
 
Neste skritt: Nytt møte 10. november. Deretter skal anlegget beskrives på en slik måte at 
Undervisningsbygg kan få tilbud fra leverandører som er priset basert på det beskrevne.  
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4. Vedtekter 

Vedtekter for FAU var sendt medlemmene i forkant og ble diskutert.  
Siri Larsen tar med innspill og lager et oppdatert utkast, som diskuteres på e-post. 
Planen er å stifte FAU som forening i møtet i januar 2017. 

 

 
5. Julegrantenning  

Siri Larsen foreslår for rektor at vi kan ha julegrantenning tirsdag 6. desember kl 1730.  
Tre er skaffet fra Line Nordfjell. Dette hentes av Ole Nordfjell og Gudmund uten etternavn hentes 5. 
desember. Line og Tom Langeland er her 5. desember og besørger pynting.  
 
Siri Larsen sjekker at lysene virker i forkant og sørger for at alt er klart til den 5. desember. 
Underholdning:  
FAU ønsker at jentekoret & guttekoret synger: Bente Stenersen tar kontakt med dirigentene, Linn og 
Sindre. 
Malin Gylvik sjekker høyttaler, lager spilleliste og ønsker velkommen 
Torunn Raanaas handler - Siri Larsen sender handleliste 
 
6. desember: FAU inkludert vararepresentanter møter kl 1630. 
  
 

6. Trafikkplan  

FAU er pr brev bedt om å komme med innspill til bydelsutvalget om hvordan vi opplever 
trafikksituasjonen i bydelen.  
Mange FAU-representanter har tatt kontakt med foresatte i sine klasser og fått tilbakemeldinger. 
  
Vedtak: FAU mener at av hensyn til barnas sikkerhet på skoleveien er det en forutsetning at trafikken 
begrenses i Eugenies gate og Sofies gate. FAU mener derfor at det er uheldig at Eugenies planlegges 
brukt til varetransport for butikkene i Thereses gate. Den bør forbli stengt for inn- og utkjøring i 
Thereses gate.  
  
Alle sender sine innspill mottatt for øvrig til Maria Høstmark, maria.hostmark@gmail.com innen 
fredag 11. november. Maria renskriver, trafikkgruppa diskuterer. Siri Larsen sender til bydelsutvalget.  
 
 

7.  Leirskole 

Rektor henstilte i møtet i oktober at FAU diskuterte leirskole. Hans anbefaling er at skolen benytter 
seg av ett leirsted for alle trinn og at leirskolen gjennomføres i l løpet av høsten i 7. klasse for å sikre 
et godt samhold i 7. klasse frem til overgangen til ungdsomsskolen. 
 
Vedtak: FAU støtter rektors forslag og ber om at rektor bestemmer hvordan leirskole skal 
gjennomføres på Bolteløkka skole.  
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8. Eventuelt 

 
Bollakjelleren: Bollakjelleren er ikke i god stand. Innegruppa (Bente Stenersen og Cathrine Bore) tar 
kontakt med rektor for å avklare formål med Bollakjelleren og planlegge eventuell oppgradering 
deretter.  
  
-- 
 
Møtet ble hevet kl 20.00. 
 
Neste FAU-møte er 9. januar 2017. 
 
Cathrine Bore 
referent 

 


