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Sak 13/20 Godkjenning av innkalling og protokoll 
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Sak 14/20 Informasjonssaker 

Situasjonen på Bogstad skole og Aks under Covid -19 
Skolen var i gang med hjemmeskole fredag 13. mars, det var store tekniske utfordringer denne dagen 
grunnet stor pågang i hele Europa, men dette var på plass fra mandag 16.3.  
  
Det har vært godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom skolen, FAU og leder av DS i hele 
perioden. Det har vært elever av foresatte i samfunnskritiske roller på skole og Aks fra mandag 16.3. Vi 
har også hatt tilbud for andre elever som har hatt behov for det.  
Det ble opprettet en hjertetelefon tidlig i nedstengningen som sosiallærer har hatt ansvar for.  
Skole og Aks har brukt mye tid på organisering i flere omganger og har vært opptatt av å følge 
smitteveilederen nøye for å hindre smitte og å kunne drive effektiv smittesporing ved evt. smitte.  
Vi har vært opptatt av å ha flest mulig elever på skolen mest mulig, samtidig som vi skal ivareta de 
ansattes arbeidstid og arbeidsmiljø. Utformingen som baseskole har bydd på noen utfordringer, i form 
av at flere rom er for små for kohortene, samtidig som basearealene ikke kan huse flere kohorter.  
  
Alle elever er på plass fra 4.6, vi får dette til ved hjelp av faste uteskoledager for noen av trinnene. Det 
vil være ulike startidspunkter og tidspunkter for friminutt for å ivareta smittevernbestemmelsene. 
Dette fører til noe kortere skoledag for eleven, Aks er tilbake til full åpningstid. 
  
Det har vært viktig for skolen og evaluere og diskutere hva som kan videreføres etter denne perioden 
både når det gjelder undervisning og læring, og når det gjelder organisering. Per i dag er beskjeden at 
det skal planlegges for gult nivå også til høsten.  
  
Lærerne er glade for at skolen var kommet langt i bruk av Ipad, det gjorde at skolen var raskt i gang 
med undervisning og oppfølging av elevene. Teams har fungert godt, og har gitt god kontakt mellom 
lærer og elev og også mellom elevene. Det har vært bratt læringskurve - blant annet ved utvikling og 



bruk av forklaringsfilmer.  der vi er med elevene, med Ipad. Har brukt Teams det har fungert godt, 
kontakt med elevene, felles, dele skjerm og oppfølging av enkeltelev 
  
Foreldrene opplever at overgangen til hjemmeskole var godt forberedt og er imponert over måten 
skolen tilpasset seg så raskt. Det har vært motiverende for elevene med tilbakemeldinger fra lærerne, 
det å lese og høre tilbakemeldinge har gjort mye for elevene. Bruken av Teams har vært en viktig  del i 
sosialiseringen. Informasjonen fra skolen har hele tiden vært god.  
  
Det er enighet i DS om at det er ønskelig å hente inn tilbakemeldinger fra flere foresatte enn de som 
uoppfordret har tatt kontakt underveis. Dette vil være vikitg informasjon i videre beredskapsarbeid. 
Kvaliteten på tilbakemeldingene vil være høyere dersom det gjennomføres så raskt som mulig så det 
anbefales å få gjennomført før elevene tar sommerferie. 
   
Det snakkes positivt om skolen og skolens innsats i perioden i nærmiljøet, det vitner om at det er gjort 
en god jobb.  
  
I media sies det både at dette er billigere for skolen, feks ingen vikarbruk og mindre renhold, og at det 
er dyrere. DS lurer på hva som er reelt. Helt i starten er det riktig at det var mindre utgifter til for 
eksempel renhold og vikarer, men etter at 1.-4. trinn var tilbake på skolen har renholdtsutgiftene økt, 
både faktisk renhold og høyere utgifter til såpe, antibac, tørkepapir ol. Det har også vært økte 
lønnsutgifter i forbindelse med at kohortstørrelsene var 15 elever, samtidig som det skulle 
opprettholdes god hjemmeskole for 5.-7. trinn. Vi har også måttet investere i utstyr for å kunne bruke 
feks gymsalen til klasserom.  

 

 

Status økonomi 
 
Bogstad skole har per i dag for store utgifter til lønn. Skolen ser fortløpende på bruk av personalet for å 
spare lønnskostnader. Det er utfordrende å holde seg innenfor budsjett og holde seg innenfor kravet til 
lærernorm. Det er blant annet beholdt tre klasser på årets 2. trinn og tenkt det samme for neste års 2. 
trinn. Dette gjøres for å opprettholde et godt læringsmiljø og et godt psykososialt miljø for elvene.  
 
Det gjøres omposteringer for eksempel fra midler satt av til seminar, for å dekke deler av de økte 
lønnsutgiftene. Osloskolen går i utgangspunktet med overskudd, men pga situasjonen med Covid- 19, 
er det usikkert om dette overskuddet blir fordelt på skolene og vil avhjelpe økonomien på Bogstad.  
Skolen har hatt økte utgifter i forbindelse med Covid -19, i tilleg tap av inntekter på utleie, som det per i 
dag er usikkert om vi får igjen. Prognosen nå er et merforbruk på i overkant av to millioner.  
  
DS er bekymret for at skolen går mot et merforbruk, samtidig som de har forståelse at for at det er slik 
for at skolen skal nå lærernorm og møte lovverket for trygt læringsmiljø for alle. DS støtter at det 
videreføres for å vise at det koster å drive skole.  
  
Bemanning 2020-2021 
 
Lærerkabalen for neste skoleår er klar og vil bli presentert for foresatte i løpet av neste uke. To lærere 
slutter på Bogstad skole denne våren. Tre lærere skal ta etterutdanning kommende skoleår, det 
innebærer 37,5% av stillingen til studier og de resterende 62,5% til undervisning. To lærere har fått 
jobb som IKT veiledere for Utdanningsetaten i 40% stilling. Ansettelsesprosessen på lærersiden er 
avsluttet og skolen har ansatt de lærerne som behøves for høsten 2020. 
  
Når det gjelder skoleassistenter for høsten er det ikke helt avklart, skolen ser på dette fortløpende.   

 



 

 

 

 

Sak 15/20  Tilbud for 5. trinn på Aks 

 

Det er gått ut skriv til foresatte og laget en promoteringsvideo som ligger på hjemmesiden og er vist til 
elevene. Påmelding går ut i nærmeste fremtid.  Antall påmeldte vil avgjøre om det blir noe av tilbudet, 
og om det skal lyses ut og ansettes en baseleder fra høsten.  
  
Det er viktig at videoen promoteres bedre for foresatte. Det kommer informasjon i mange kanaler, det 
er dermed ikke tilstrekkelig at det ligger på hjemmesiden.  

 

Sak 16/20  Dato for nytt møte 

 
Neste møte blir onsdag 16.9.2020 kl.16.00-18.00 

  

Sak 17/20  Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 
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Mats Bjerkaas      Karoline Hoel Balstad 
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