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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Ida Stendahl 03/20 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

22.04.20 Møtet ble avholdt digitalt 20.00 – 21.00  25.04.20 
 

 
Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  
Hanne Melhus-Kittelsen, nestleder FAU (7) 
Mats Bjerkaas (2) 
Therese Doresius (3) 
Elin Saga Kjørholt (4) 
Jøran Pecher (5) 
Ida Stendahl (6) 
 

Ingrid Helene Solem 
Ingebrigtsen (1) 
Hilde Nyrud (6)  
Cecilie Ramse (1) 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 

1.     Møte med rektor/skoleledelse  
a.     Åpning av skolen og tiltak i den forbindelse  

2.     Status fra 17. mai komiteen  
3.     Økonomi 
4.     Eventuelt  

 
Nr. Sak 

1 Informasjon fra skolen ved rektor vedrørende hjemmeskole og oppstart 1.-4. trinn mandag 24. april 

• E-post med informasjon til foreldrene er sendt ut i dag. 
• Skoleledelsen har fått gode tilbakemeldinger på orienteringen som er gitt. 
• Skolen planlegger åpning av Bogstad skole i tråd med gjeldende retningslinjer.  
• Skolen har ikke mottatt informasjon om når man ser for seg oppstart for 5.-7 trinn. 
• Rektor understreker at det ikke er mulig at alle elevene kommer tilbake til Bogstad skole, så 

lenge dagens retningslinjer er gjeldende. Hele skolebygget må tas i bruk for 1.-4. trinn. 
• Skolen avventer nye retningslinjer og beslutninger fra myndighetene.  
• For 7. trinn går informasjon til Hovseter om overgang som normalt.  
• FAU tar opp at det har kommet inn spørsmål fra noen foreldre om at de savner mer skriftlig 

tilbakemelding på hvordan elevene ligger an faglig nå under hjemmeskolen. Rektor  
understreker at skolen nå må prioritere smittevern og trygg gjennomføring.  

• De ordinære reglene for melding om fravær til kontaktlærer og regel om skoleplikt er 
gjeldende. 

• Leirskole for 7. trinn er ikke avlyst fra leirskolens side per nå. De har i bakhånd et alternativt 
tidspunkt holdt av til Bogstad (senere på høsten).  

• Avslutning for 7. trinn går mest sannsynlig ikke som normalt. Skolen planlegger et 
alternativt opplegg, for eksempel ved digital revy.   

2 17. mai - status i planleggingen 
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• Det blir ikke vanlig arrangement på skolen 17. mai. Skolen planlegger digital tale/ 
flaggheising.  

• 17. mai komiteen foreslår å gjennomføre et lavterskel VIPPS-lotteri for å bidra med noe 
hyggelig og for å få inn tiltrengte penger til FAU og gjennomføring av leirskole. FAU 
støtter dette og ga fullt mandat til 17. mai komiteen for planlegging av hvordan et digitalt 
opplegg skal gjennomføres. 

3 Økonomi 

• FAU har 143.000,- på konto. 
• Kostnad for leirskole er estimert til 75.000,-. 
• I tillegg må det påregnes kostnader til elevrådsprosjektet. 
• Estimert inntekt fra et ordinært 17. mai arrangement er 75.000,-. 
• Konklusjonen er at det er svært positivt om 17. mai komiteen legger opp til et opplegg som 

kan redusere noe av tapet på avlyst 17. mai-arrangement. 

4 Eventuelt 

• I forslag til ny opplæringslov er det foreslått å ta ut punktet om skole-hjem samarbeid. 
Leder av FAU følger opp vedrørende en eventuell høringsuttalelse fra FAU. 

• Det er behov for vara til driftsstyret. Foreldre må stille med en vara til driftsstyret for at 
skolen skal ha et gyldig driftsstyre. Sverre, leder for FAU, melder seg og blir valgt. 

• Neste og siste ordinære FAU-møte er satt til 2. juni. FAU er enige om at det kalles inn til et 
ekstra møte før 2. juni for ny orientering om situasjonen. Møtet avventes til skolen har fått 
noe erfaring med oppstarten for 1.-4. trinn og det er kommet ny informasjon om forventet 
oppstart for 5.-7. trinn. Leder for FAU kaller inn. 

 


