
 

 

Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole 9. november 2017 kl 1800 

Til stede:  

1a Bente Stenersen 1b  

2a Tom Langeland 2b Thomas Bernhard Thiis-Evensen  

3a Inga Karlsrud 3b Maria Høstmark 

4a Siri Larsen 4b  

5a  5b Caroline Hodt-Billington 

6a Cathrine Bore 6b Ida Larsson 

7a Torunn Raanaas 7b  

Under sak 4 om 17. maifeiring var også 4. trinns klassekontakter (Gunhild Eia Ryvanden, Mona Strand 

og Karina Hillestad) til stede. 

Innkalling godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Caroline Hodt-Billington  

 

1. Rektor informerer 

Jul på Bolteløkka skole: Rektor viser til julebrevet som ble sendt ut før jul. Brevet inneholder 

nyttig informasjon om blant annet skolegårdsplanene, nasjonale prøver, elevundersøkelsen 

og en liten oppsummering fra hvert trinn. 

Det er mye som skjer i forbindelse med jul. Rektor er bevisst på at mange barn trenger faste 

rutiner og holder på så mange som mulig. Rektor deltok i julegudstjenesten i kirken i 2016, og 

planlegger å delta på lysfesten i 2017. Ettersom markeringene går parallelt ønsker han å delta 

i de to arrangementene annet hvert år.  

Strategisk plan og budsjett skal ferdigstilles og legges frem for driftsstyret 17. januar. 

Trailere utenfor skoleportene.  2-3 trailere fra VK Entreprenører har sperret veien, kjørt og 

parkert, delvis på fortau, i Snorresgate i senere tid. Rektor har vært i kontakt med 

entreprenør som lover minimalt med kjøring mellom 8-8:30. Entreprenør sier de er ferdig 

«med det verste» arbeidet innen 19. januar. 

Skriftlig vurdering for høstsemesteret forventes ferdigstilt i løpet av uke 3. 

Utviklingssamtaler skal gjennomføres før vinterferien. 

Foreldremøter skal avholdes innen uke 10. For trinn 5 – 7 vil elevrådslederne presentere 

resultater fra elevundersøkelsen. Første del av foreldremøtet avholdes derfor samlet, før 

klassene går hver for seg og fortsetter foreldremøtene klassevis. 

Rektors ønsker for fremtidens leirskoleopphold. Det er ønskelig å lage et fast opplegg for 

leirskoleopphold for barna på Bolteløkka. Leirskole bør gjennomføres tidlig på høsten i 7. 

https://boltelokka.osloskolen.no/SysSiteAssets/julebrev-2016.docx.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=jul&_t_tags=language%3a%2csiteid%3a38f530bd-98ac-4ec9-abec-8ae3a281eaf8&_t_ip=194.248.77.110&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_d25172e8-a9d6-468b-80df-50a90c46e4df&_t_hit.pos=2


 

 

trinn, på et sted med reisetid under 4 timer. Rektor undersøker flere muligheter. Det er 

ønskelig med oppstart fra 2021 (dvs for barna i dagens 2. trinn). FAU støtter dette. 

Problemstillinger som FAU ønsker at rektor adresserer i dagens møte: 

Renhold. Det har kommet inn flere klager på renhold senere tid. Skolen benytter faste 

renholdere og ikke byrå, men det har vært behov for vikarer i høst. Rektor presiserer at 

renholdet på skolen skal være bra, og oppfordrer foreldrene til å gi beskjed når renholdet 

ikke er tilfredsstillende. 

Mye søppel i skolegård og trappeganger. Det ligger igjen mye søppel i skolegården og i 

trappegangene etter at elevene har gått inn til første time. I samarbeid med elevrådet 

planlegges det en «vær positiv»-kampanje med turneringer o.l. for å styrke både orden og 

samhold blant alle på skolen.  

Oppgraderingsbehov på utstyr i gymsalen/sikkerhetsrutiner på utstyret. Utstyret i gymsalen 

får sikkerhetsmessig tilsyn av Undervisningsbygg en gang per år. I alle praktisk estetiske fag 

(inkl. gym) har skolen samlingsstyrere som har ansvar for utstyr. «Småutstyr» bestilles ved 

behov. Rektor er enig i at det er oppgraderingsbehov på større apparater i gymsalen.  

Kompetanse hos faglærere. Alle faglærere har ikke formell kompetanse i alle fagene de 

underviser i. Tyngden av faglærere settes inn på 5. – 7. trinn. Ved vikarbruk over lengre tid 

skal prosedyrer for faglig oppfølging av vikar overholdes. Rektor oppfordrer til at foreldre 

fortsetter å gi beskjed dersom oppfølging ikke er tilfredsstillende. 

Gym i festsalen. Bolteløkke skole har ikke tilstrekkelig kapasitet i gymsalen til at alle klasser 

kan avholde gymtimen der. Tidligere har 1. trinn hatt gym i festsalen. Ettersom 4. trinn har 

en stor del av gymtimene i svømmehall har man i år valgt at 4. trinn har gym i festsalen. 

Rektor vil vurdere om kapasitetsutfordringene kan løses dersom 5.-7.trinn enkelte dager 

begynner kl.08.00. FAU påpeker at det er viktig at foreldrene informeres om slike 

forutsetninger og valg av løsninger.  

2. Oppsummering julegrantenning  

 Julenissen ble et høydepunkt  

 Koret sang flott, men det ble litt mørkt. Treet bør tennes først slik at det lyser på 

kortet til neste år. 

 Det ga god stemning å avholde julegrantenning samme dag som innskriving  

 Innkjøp av ny lysslynge må gjøres før jul 2017 

 Utfordring at lysene ofte ble slått av – bryter for lett tilgjengelig? 

Konklusjon: Vellykket arrangement 
 

3. Vedtekter og organisering av FAU 

FAU ønsker å ta en ekstra gjennomgang av utkast for å sikre gode vedtekter. Bente og 

Cathrine følger opp. Vedtak og stiftelse utsettes til neste møte i FAU. 

4. 17. maifeiring - med 4. trinn klassekontakter 

Siri informerte klassekontaktene om at FAU fremover kommer til å ha et formalisert ansvar 

for å overføre gjennomføring og ansvar for 17. feiringen til 4. trinn. 

Det foreligger en «perm» fra fjorårets arrangement som årets 17. mai komité kan bruke som 

utgangspunkt for årets arrangement. 



 

 

FAU oppretter en konto som benyttes i forbindelse med 17.mai arrangementet. All 

inntjening skal inn på FAU kontoen. FAU viderefører deler av inntjeningen fra 17.-mai til 

skolen som bidrag til finansiering av leirskole. Midler som kommer inn disponeres for øvrig i 

tråd med FAUs vedtekter (vedtas februar 2017), hvilket innebærer at bevilgninger fra FAU gis 

til formål som kommer skolens elever direkte til gode.  

5. Fjerning av juletreet 

Juletreet ble saget ned og «levert» til oppsamlingsstedet på hjørnet Sofiesgate/Eugeniesgate. 

 

Neste FAU-møte er 6. februar.  

 

 

Caroline Hodt-Billington 

referent 

 


