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Dato  16.9.2020 

Møtested Bogstad skole - Teams 

Tilstede Mats Bjerkaas (leder) Elin Kjørholt (foreldre rep), Beate Holland (pol.rep), 

Hanne Løfsnes (pol.rep), Karsten Wakeford-Wesmann (pol.rep), Anja Jensen 

(ans.rep), Ingvild Vestmoen (ans.rep), Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) 

Møteleder: Mats Bjerkaas 

Referent: Kristin Thoen Haugli 

 

Sak 18/20 Godkjenning av innkalling og protokoll 

   

Godkjent 

 

Sak 19/20 Informasjonssaker 

-  Oppstart av skoleåret  
Etter forholdene har det vært en god oppstart. Det var i år ekstra mye som skulle på plass i forkant av 
planleggingsuken til lærerne, for å sikre at all aktivitet på skolen skjer i henhold til smitteveilederen.  
Lærerne hadde en god planleggingsuke før elevene startet. Det var høyt faglig fokus og alle ansatte på 
skolen deltok på førstehjelpskurs og 90 % livredningskurs.  
 
Oppstarten for elevene har hatt fullt fokus på læring og  læringsmiljø i tråd med fagfornyelsen samt 
smittevern. Periodeplanen for skoleåret ble laget på våren og vi er godt i gang med Lagskole – som 
Kompani Bogstad. Ledelse og lærere jobber for å være synlige i skolegården og møte elever og 
foresatte hver dag. Alle er ute alle er med. 
 
- Covid 19 
Vedrørende Covid 19 er det utfordrende. Vi har valgt å holde stramme linjer og jobber knalhardt for å 
opprettholde smittevernet. Vår baseskole krever dette, da vi må ha trinn samlet på baser for å 
opprettholde normal drift for skole og aks.  
 
For dere som ikke er daglig:  
Vi har ulike oppstartstider - elevene stiller opp ute i rutenett på faste plasser 
Ulike friminutt på angitt område 
Uteskole hele og halve dager for å ikke ha så stort trykk på baser og rom 
Kroppsøving foregår ute 
Vi benytter ikke garderobene  
 
I den daglige driften hittil, bruker vi ledelsen som organisatorer for å kunne bemanne alle trinn hver 
dag. At personalet må være hjemme med milde luftveisymptomer gjør det til et komplisert og 



krevende puslespill. Vi ønsker å bruke så få vikarer som mulig, og omdisponerer ressurser på huset og 
bruker ansatte på aks i skolen, for å unngå for mange nye inn.  Vi vurderer fortløpende om vi skal åpne 
opp for flere vikarer, da dette er en svært krevende situasjon for personalet. 6. trinn har hatt 
hjemmeskole en halv dag på grunn av manglende bemanning.  
 
Vi har fire praksislærere som får studenter denne høsten Vi har drøftet i alle våre fora og det er 
konkludert med at praksis denne høsten går som normalt. De får god opplæring i smittevern.  
 
Det er ikke gjennomført fysiske foreldremøter denne høsten. Alle trinn har sendt ut en 
informasjonsfilm/presentasjon.  Skolen bistår FAU med å velge klassekontakter og nye FAU 
representanter.  
  
- Nye 1. trinn og status elever  
 Vi har i år 54 elever på 1. trinn og alle er på plass. Det ble gjennomført en høytidelig første skoledag, 
ute, med godt smittevern.  Føsteklasseforeldrene fikk truffet hverandre, fikk informasjon og møtt 
ledelsen.  
 
- Fagfornyelsen 
Fagfornyelsen gjennomsyrer vårt utviklingsarbeid for utvikling av undersvining for elevenes læring 
dette året. Stikkord er:  Dybde, relevans, sammenheng, verdier og profesjonsfelleskapet. Dette er også 
innarbeidet i periodeplanen.   
 

- Økonomi og bemanning  
Skolen styrer mot et merforbruk på en million kroner grunnet bemanning for å nå lærernorm. Vi ser i 
henhold til GSI, Grunnskolens informasjonssystem, at dette vil være situasjonen for Bogstad for å 
kunne nå lærenorm så lenge de økonomiske rammen er som nå. Vi jobber kontinuerlig med å utnytte 
ressursene best mulig. Vi har per i dag noe for høy bemanning på 5.-7. grunnet ivaretakelse av elevers 
psykososiale miljø.  
 
I dette merforbruket ligger det inne at vi får noe kompensasjon for tapte leieinntekter og økte utgifter. 
Vi har hittil meldt inn et merforbruk på 500.000, pga Covid – 19, økt renhold, økt bemanning og 
nødvendig utstyr, samt 600.000 i tapte leieinntekter.   
 
Det er per i dag ikke klart hvordan skolene skal kompenseres for økte utgifter.  
 
DS ønsker at skolen tar kontakt med UDA sentralt for å spørre om hva fremdriften er på eventuelle 
refusjoner.  

 

- Samarbeid Bogstad- Sørkedalen skole og Aks 
Det er fortsatt tett samarbeid mellom skolene, pga Covid-19 er det mindre fysisk samarbeid, men dette 
gjenopptas så raskt det er mulig.  
 
DS lurer på om samarbeidet gir noen økonomiske fordeler for Bogstad.   
Det er noen stordriftsfordeler knyttet til lønn, for vaktmester, IKT ansvarlig og rektor.  
  
 - AKS økonomi 
Prognosen per i dag er at budsjettet går i balanse. Det avhenger av at kommunen kompenserer for 
manglende betaling i april.  
 
Det var utfordrende før sommeren hvor høyt fokus på smittevern førte til at aktivitetstilbudet ble 
begrenset og for noen elever opplevde som kjedelig. Dette har endret seg denne høsten og Aks 
opplever å være tilbake til ordinært aktivitetstilbud samtidig som smittevernet ivaretas.  



  
- Oppstart AKS 5.trinn 
Det er per i dag 41 elever som går på Aks fra 5. trinn. Målet før sommeren var 25, for at det skulle være 
økonomisk bærekraftig. Elever og foresatte er fornøyd med tilbudet og Aks, og baseleder Kristoffer, har 
fått mange gode tilbakemeldinger.  
DS er imponert over jobben som er gjort.  

 

Det er per i dag 41 elever som går på Aks fra 5. trinn. Målet før sommeren var 25, for at det skulle være 
økonomisk bærekraftig. Elever og foresatte er fornøyd med tilbudet og Aks, og baseleder Kristoffer, har 
fått mange gode tilbakemeldinger.  
DS er imponert over jobben som er gjort.  
 

Sak 20/20  Møteplan 

 
25.november kl. 16-18 på Teams  

13.januar kl.16-18  

3.mars kl.16-18  

2.juni kl.16-18  

Sak 21/20  Eventuelt 

DS ønsker en stauts på elevrådet.  
Elevrådet er ikke kommet i gang dette året, men klassene er i gang med å velge representanter.  
Det har ikke vært avholdt SMU denne høsten.  
Skolen støtter FAU i å få valgt nye representanter og nytt styre.  
  
Det ble etter forrige møte i DS sendt ut en undersøkelse til foresatte om hjemmeskoleperioden.  
Resultatene fra undersøkelsen var positive på alle områder. Resultatene presenteres i neste møte.  

 

 

________________________   ___________________________ 

Mats Bjerkaas      Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret     Rektor  


