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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
 
Dato 05.09.16 
 
Møtested Bogstad skole 
 
Til stede Cathrine Amundsen Dahl (leder, foreldre.rep.), Knut Olav Høeg 

(foreldre.rep), Beate Holland (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep),  Yasmin 
Mujahid (pol.rep.), Lise Andersen (ans.rep) og Ingvild Vestmoen (ans.rep), 
Brynhild Farbrot (rektor) 

 
Forfall:  
Møteleder: Cathrine Amundsen Dahl 
 
Referent: Brynhild Farbrot 
 

 

Sak  19/16  Godkjenning av referat og innkalling 

   Godkjent.  

Sak 20/16  Aktuelle informasjonsaker 

- Oppsummering fra seminaret: Pedagogisk personale, 
administrasjon og ledelse samt to baseledere var på seminar i 
Oxford 17. – 19. august. Der ble det jobbet med plan for 
elevenes psykososiale miljø, plan for matematikkopplæringen 
og læringsplattformen Its Learning. Det var en produktiv og 
bra tur på alle måter. 

- Oppstart av skoleåret: Det har vært en fin oppstart på 
skoleåret. Alle lærere er på plass og fire nye skoleassistenter er 
ansatt. Et fåtall elever sliter med overgangen fra ferie til skole 
og det har krevd en del oppmerksomhet fra lærere og 
assistenter. Nye 1. trinn ser ut til å ha kommet godt i gang. 
Også der er det elever som trenger ekstra oppfølging.  

- Bogstad 2020: Rektor presenterte Bogstad 2020 med de seks 
hovedområdene; Kunnskapsskole, Kulturskole, Digital skole, 
Lagskole, Bærekraftig skole og Baseskole. Områdene skal gi 
retning for utviklingsarbeidet videre. 

- Skolens arbeid for et godt psykososialt miljø: Rektor 
presenterte arbeidet med å utarbeide en ny plan for elevenes 
psykososiale miljø  og innhold i denne.  



- Resultater fra kartleggingsprøvene: Rektor presenterte 
resultatene innen lesing, regning og engelsk 1. – 3. trinn. Vi 
har rundt 5% av elevene under kritisk grense. Dette er et godt 
resultat, men det er rom for å stekke oss for å oppnå enda 
bedre resultat.  

- Status uteområdene: Skolen har endelig fått positivt svar og 
det skal utarbeides en bestilling på oppgradering. 
Undervisningsbygg er bestiller, men vil utarbeide denne i 
samarbeid med Veidekke og skolen. FAU og elevråd vil 
trekkes med.  

- Kanalstrategi: En kanalstrategi for all kommunikasjon skal 
utarbeidet og sendes etaten innen 1. november. Et utkast skal 
foreligge før neste driftsstyremøte.   

- Utviklingsplan for AKS: Det skal utarbeides en 
utviklingsplan for AKS med utgangspunkt i sist 
brukerundersøkelse. Denne skal sendes etaten innen 3. 
oktober. Et utkast vil sendes FAU for innspill. Utkastet vil 
også sendes driftsstyret.  

- Tyveri på skolen: 28 iPads er stjålet i løpet av sommeren. Det 
er ingen tegn på innbrudd og alt tyder på at noen med 
tilknytning til skolen står bak. Forholdet er anmeldt. Nye 
rutiner for låsing innføres.  

  

Sak  21/16  Status økonomi: 

Skolen styrer mot 0. Noen midler fra lønn (en mindre i ledelsen) vil 
brukes til å kjøpe nye iPads. Skolen ser også behov for flere timer med 
skoleassistent.  

AKS har et lite merforbruk grunnet økt bemanningsbehov. Dette skal 
minimeres i løpet av høsten.  

Både skole og AKS skal ha klar rapport for 2. tertial innen 15. 
september.  

Sak  22/16  Dato for nytt driftsstyremøte 

Neste møte er satt til mandag 27.10.16 kl 16.00 

Sak  23/16  Eventuelt 
    



- Skolen er fornøyd med å kunne bruke Røa bad til 
svømmeundervisningen. Det har imidlertid vært trangt med få baner 
og mye støy fra vannaerobics som foregår samtidig. Skolen melder 
fra til Røa bad.  

 

 

______________________________   ___________________________________ 
Cathrine Amundsen Dahl    Brynhild Farbrot  

Leder i driftsstyret     Rektor 


