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Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole 8. mai 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  

5a Heidi Sande 5b Caroline Hodt-Billington og Une Hofgaard 

6a Anne-Stine Bergsligkilen 6b Ida Larsson 6c Line Nordfjell 

7a Torunn Raanaas 7b  

Innkalling godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Caroline Hodt-Billington  

1. Rektor var forhindret fra å møte. FAU leder videreformidlet følgende informasjon fra 

rektor.  

17. mai toget: De foreldrene som skal følge klassene i barnetoget skal ha mottatt innkalling 

til et informasjonsmøte. 

Ansettelser: Det er ansatt tre nye lærere fra høsten 2017, disse erstatter lærere som har 

sluttet.  

Problemstillinger som FAU ønsker at rektor adresserer i dagens møte: 

Ingen problemstillinger var innsendt i forkant av møtet. 

2. Skolegård 

FAU leder og nestleder (Siri og Malin) har vært i møte med utdanningsetaten, 

undervisningsbygg og rektor angående de utsatte planene om oppgradering av 

skolegårdene. 

Det er to årsaker til utsettelse. 

Det er under planlegging at Bolteløkka skole totalrenoveres. Renoveringen vil gå over 

1-2 år. Skolegårdene blir byggeplasser og totalrenoveringen innebærer også graving i 

skolegården. Barna flyttes over til en «erstatningsskole» mens renoveringen foregår. 

En omregulering av Bolteløkka allé vil antakelig være avklart innen totalrenoveringen 

påbegynnes. 

Mindre omfattende strakstiltak gjennomføres for bedring av skolegårdene: Ettersom det er 

planlagt totalrenovering, vi det i løpet av sommeren (eller før skoleslutt) 2017, gjennomføres 

«strakstiltak» for utbedringer av skolegården. 
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Øvre skolegård vil antakelig få: 

 Ballbinge med kunstgress, vant, mindre mål (som innbyr til presisjonsspill fremfor 

kraft) 

 Kunstgress (for turning/lek) og hvileområde der sandkassen er nå. Sanden fjernes 

 Sykkelbane 

 Smash ball og flere «løse» leker 

Nedre skolegård vil antakelig få: 

 Kunstgressbane og mindre mål 

 Liten bane med vant til f.eks. landhockey 

 Oppgradering av benkene under trærne 

 Oppgradering av området ved bordtennisbordene 

 

En midlertidig sperring av Bolteløkka allé er mulig uten at det foreligger et 
omreguleringsvedtak. Dette ble ikke nevnt i møtet med utdanningsetaten og 
undervisningsbygg. 

Videre oppfølging: FAU ved Siri oppfordrer driftsstyret til å kontakte bymiljøetaten, eventuelt 
via Utdanningsetaten slik at de kan gjøre en midlertidig sperring av Bolteløkka allé.  

 
3. Vedtektsendringer 

Det foreligger forslag til endring av vedtektene, punkt 8, da dagens vedtekter mangler 

informasjon om signaturrett. Forslaget går ut på at to medlemmer av styret gis signaturrett 

sammen, Leder og et styremedlem. 

Forslag: 

8. Økonomi og signaturrett 

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn fra arrangementer og andre tilskudd i 

regi av FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. 

FAU etablerer egen konto. Leder og ett styremedlem har signaturrett sammen. FAUs 

økonomiansvarlig fører regnskapet, som legges frem på første FAU-møte etter skolens 

sommerferie. 

Vedtak: Endringer i punkt 8 i vedtektene ble enstemmig vedtatt. 

4. 17. maikomité – økonomi 

Årets 17. mai komite ønsker å benytte FAUs kontonummer når de fakturerer i forbindelse 

med arrangementet. De ønsker også at FAU anskaffer et regnskapsprogram. 

Konklusjon: FAU mener det er unødvendig å anskaffe regnskapsprogram. Det er få 

transaksjoner og ingen revisjonsplikt. Det er ikke ønskelig å bruke private kontoer til 

transaksjoner i forbindelse med 17. mai arrangementet. Bente kontakter økonomiansvarlig i 

17.mai komiteen slik at de kan finne en løsning som gir muligheter for å benytte FAUs konto 

uten at det medfører merarbeid for FAU.  
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5. Sommerfest 

Årets sommerfest arrangeres onsdag 7. juni kl. 17:30-19:00. FAU (inklusive vara) møter 

kl.16:00, eller senest kl. 16:30 for å gjøre i stand. Arrangementet forenkles litt sammenlignet 

med i fjor.  

Det blir salg av: 

 Pølser (20 kr) 

 Brus (20 kr) 

 Kaker (10 kr)  Hver klasse bidrar med 2 kaker  

 Kaffe (10 kr) 

 Kanskje is 

 Bolteløkka nett og t-shorter 

FAU hører med kor og orkester om de kan bidra med 2 stykker hver: 

 Line kontakter strykeorkesteret   

 Mias mamma kontakter jentekoret 

 Bente kontakter guttekoret 

 Siri kontakter  

o AKS for å høre om hiphopgruppen kan opptre  

o rektor om Bollashow vinneren kan opptre 

o Vaktmester om lyd, festsalen ++ 

o Marit om mulighetene til å låne kjøkkenet på AKS til pølsekoking 

 Siri lager invitasjon 

 Heidi og Siri spør om noen av elevene ønsker å være konferansierer 

 Torunn sjekker mulighetene for lån av store pølsekokere 

 Bente og Line gjør innkjøp (pølser, drikkevarer) 

 

Eventuelt 

Forespørsel om sponsing av fest. 

Dagens 6. trinn planlegger fest i festsalen i august 2017, og spør i den forbindelse om FAU 

kan bidra med å sponse festen. 

Konklusjon: FAU ser positivt på slike arrangement, men kan ikke gi økonomisk støtte til 

festen. FAU vil sponse 7. klasses nyttårsball. 

 

Parseller i skolehagen 

Foreldre/barn på Bolteløkka skole kan få tildelt parsell i skolehagen.  

Nina Popperud (1a) og Nina Dale (1b) har ansvar for koordinering av dette. Siri lager et 

informasjonsskriv som FAU representantene kan sende ut til klassene sine. 

 

  

Neste FAU-møte er 12. juni.  

 

Caroline Hodt-Billington 

referent 



4 

 

 


