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Referat fra FAU-møte, Bolteløkka skole, 10.10.16.  

Til stede:  

1a Bente Stenersen 1b Malin Gylvik 

2a Tom Langeland 2b  

3a Monika Milett Josephsen 3b Maria Høstmark 

4a Siri Larsen 4b Bjarne Zachariassen 

5a Marianne Sveen 5b Caroline Hodt-Billington 

6a Cathrine Bore 6b Ida Larsson 

7a  7b Arild Berg 

 

Innkalling godkjent.  

Møteleder: Siri Larsen  

Referent: Caroline Hodt-Billington  

 

1. Oppdatering fra ny rektor 

Mye har skjedd i høst: Rektor har deltatt på 8 foreldremøter, skolegårdsfest, fellessamling i 

festsalen, PALS-røris i skolegården, det pågår utviklingssamtaler på alle trinn og skoleårets 

elevråd er konstituert. 

Rektor ønsker tettere involvering av elevrådet. Rektor er lærerkontakt i elevrådet. 

Elevrådslederne deltar på skoleledelsens ordinære ledermøter. 

 
Uteområdet. Rektor har etablert en prosjektgruppe bestående av to representanter fra 

skolens ledelse, ansatte, to FAU representanter (Siri og Malin) og elevrådslederne. Første 

møte mellom prosjektgruppen og Undervisningsbygg er 11. oktober 2016. Det er ønskelig å 

legge til rette for anbudsplanlegging før det blir kulde og frost i bakken. Saken om evt. 

utvidelse av skolens uteområde (med Bolteløkka allé) er ferdig hos Utdanningsetaten og 

ligger fortsatt til behandling hos Plan- og bygningsetaten. Utvidelse har støtte fra både 

Bydelsutvalget på St. Hanshaugen og Bymiljøetaten. Pga lang saksbehandlingstid bør planene 

for uteområdet legges med alternativer som er både med og uten innlemming av Bolteløkka 

allé.  

Skoledefinert inntaksområde til ungdomsskolen er på høring. Fra august 2017 foreslås det at 

Bolteløkka elevene tilhører Fagerborg ungdomsskole. Man går da vekk fra adressebasert 

inntaksområde.  Møllergata skole deles i øst og vest for Akerselva, slik at elevene bosatt vest 

for Akerselva tilhører Fagerborg ungdomsskole. Fritt skolevalg opprettholdes, man kan 

derved fortsatt søke seg til en annen skole dersom man ønsker det. 

Bruk av sparkesykler. Det sykles mye og fort på sparkesykler. Rektor appellerer sterkt til bruk 

av hjelm. 
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Sykling til skolen. Rektor ønsker at foreldre ber barna avvente sykling til skolen til etter 

trafikkopplæringen i slutten av 5. klasse. Parkerte sykler opptar mye plass på skolens 

begrensete uteareal, det oppfordres derfor til at elever med kort skolevei går til skolen. 

Leirskole. Rektor ønsker på sikt (om 5-6 år) en standardisering rundt leirskoletilbudet på 

Bolteløkka. For eksempel er det ønskelig at hele trinnet reiser sammen, og til samme sted, 

hvert år. Det er også ønskelig at tidspunktet for leirskole legges til høsten i 6. eller 7. klasse, 

slik at leirskolen kan bidra til å etablere gode relasjoner mellom elevene før skifte til 

ungdomskolen. Rektor oppfordrer FAU til å diskutere og foreslå rutiner for 

leirskoleordningen.  

Elevundersøkelser og nasjonale prøver forberedes. Resultater fra prøvene formidles på 

henholdsvis foreldremøter og i utviklingssamtaler. Kristin er ansvarlig for å følge opp 

resultater med lærerne. Skolen benytter resultatene til å evaluere undervisningsopplegget. 

 

2. FAU 2016/17 

Leder: Siri Larsen 

Nestleder: Malin Gylvik 

Økonomiansvarlig: Bente Stenersen 

Referent: Caroline Hodt-Billington 

 

3. 17. mai feiringen i skolegården - organisering.  Det må etableres tydeligere rammer rundt 

17.mai feiringen på skolen. FAU vil heretter ta ansvaret for 17. mai arrangementet, men vil 

alltid delegere gjennomføringen videre til 4. trinn. Overskuddet fra 17.mai feiringen går til 

FAU, som overfører et fast tilskudd til leirskole. FAU sitter igjen med eventuelt overskudd.  

Rammene rundt leirskole, 17. mai arrangement og bruk av FAUs midler vil bli nærmere 

diskutert i FAU etter nyttår. 

4. Oppgradering av skolegården/uteområdet: FAU diskuterte synspunkter og ønsker rundt det 

planlagte arbeidet med uteområdet. Tegningene som foreligger er gode, men veldig 

ambisiøse. Det var enighet i at de ikke var bindende for videre ideer om uteområdet. Det var 

ønskelig å se på muligheter for konkretisering av soneinndelinger. Ballplasser/ballbinger i 

begge skolegårder, lekestativer, klatrevegger, husker og sykkelveier i «ulendt» terreng ble 

ansett som viktige. FAU er kjent med at Undervisningsbygg setter krav om tilgjengelighet for 

måkebil og vedlikeholdsfrie materialer. 

Siri og Malin undersøker hva som menes med vedlikeholdsfrie materialer og om det er mulig 

å komme med en tentativ tidsplan med milepæler og beslutningspunkter for gjennomføring 

av prosjekt-uteområdet. 
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5. Grupper 

For å fordele oppgavene mellom FAU medlemmene, har FAU tradisjon for å sette opp 

grupper som har definerte oppgaver. Alle saker diskuteres i FAU møter, men 

gruppemedlemmene er ansvarlig for progresjon og gjennomføring. 

Bokbyttehylle: Line, Arild og Tom 

Ble etablert i fjor for å stimulere til leselyst. Elevene kan ta eller låne en bok med seg hjem. 

De kan også sette inn en bok fra egen samling.  

 

Skolegårdsgruppe: Siri og Malin 

Se egne punkt i referatet. 

 

Innegruppe: Bente og Cathrine  

Har jobbet for at alle elevene skal få garderobehyller. Det ble satt av 200 000 til dette formål 

i år, men det er usikkert om pengene var øremerket eller om de har gått til andre ting. De 

fleste garderobene er fortsatt uten hyller. Rektor skal undersøke. 

 

AKS: Ida og Monika – Siri bidrar 

Det arrangeres jevnlige møter med AKS.  

 

Trafikkgruppe: Marianne og Caroline 

1-2 uker i året arrangerer FAU trafikkaksjon hvor FAU deler ut brosjyrer om bilkjøring og 

trafikksikkerhet rundt skolegården. 

 

Eventuelt: 

Informasjon fra FAU til klassene: Bolteløkka skole jobber med å revidere skolens 

kommunikasjonsplan. Det er ønskelig at referatene fra FAU legges ut på skolens nettsider 

(https://boltelokka.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/), fremfor at de sendes ut på e-

post. FAU representantene kontakter sine kontaktlærere for å sikre at informasjon og lenker 

videreformidles via elevenes ukeplaner. 

 

 

Neste FAU-møte er 7. november  

 

 

 

Caroline Hodt-Billington 

referent 

 

https://boltelokka.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/

