
Rapport FAU Bogstad skole august 2017 - juni 2018 

Innledning 
Denne rapporten oppsummerer arbeidet i FAU ved Bogstad skole skoleåret 2017/2018.   

Medlemmer 
FAU har hatt følgende medlemmer: 

 

Trinn Valgt antall år Navn  Ansvarsområde  

1 1 Guro Brækken Sekretær  

1 1 Olav Sommer Bjørnson  

2 2 Kjetil Gill Østvold Kasserer 

3 1 Ragnhild Grytten 17. mai 

3 1 Sverre Blandhol Leder 

4 2 Yvonne Garthe AKS-koordinator  

5 1 Hanne Melhus-Kittelsen Skolemiljøutvalget 

6 2 Kai Robert Gundersen Skolegården  

6 1 Annette Franck Juleavslutning  

7 1 Lars Røise Nestleder  

 

Møter 
Det har i løpet av skoleåret vært avholdt 7 ordinære FAU-møter. I tillegg har det vært et fellesmøte 

med FAU og foreldrekontaktene. FAU har også vært representert ved et fellesmøte i skolegruppe F (= 

skolene i Vestre Aker, Ullern og Frogner bydeler) i Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg). FAU 

har i tillegg deltatt på to møter i skolemiljøutvalget, og har også to representanter i skolens 

driftsstyre, som har avholdt 5 møter i løpet av skoleåret. 

Saker 
FAU har som vanlig hatt store og små saker som omhandler skole-hjem-samarbeidet på agendaen, 

der kommunikasjon og informasjonsflyt mellom skolen og AKS, og de foresatte, er sentrale 

elementer. Vi opplever at samarbeidet med skolens ledelse, AKS-ledelsen og lærerne er godt og 

konstruktivt. Det er lav terskel for å ta opp saker begge veier, god dialog og vilje til å finne gode 

løsninger. 

 

Også dette skoleåret har en stor sak vært oppgraderingen av skolegården, som ble åpnet den 15. mai 

2018. Oppussingen har resultert i en meget flott skolegård for barna. FAU støttet 

åpningsarrangementet ved å sponse fysikkshow med Selda Ekiz.  

 

FAU er engasjert i at skolemiljøet oppleves som inkluderende og trygt for alle elevene ved skolen. 

Gjennom de regulære møtene, i tillegg til et ekstraordinært møte, har FAU fulgt opp de to 

klagesakene fra foreldre til Fylkesmannen som ble sendt høsten 2018, rettet mot aktivitetsplaner ved 

skolen. Grunnet taushetsplikten har saken vært diskutert uten detaljer om de involverte partene. 

Skolen fikk medhold av Fylkesmannen i den ene saken, og i den andre saken ble skolen pålagt å følge 

opp med ekstra tiltak. Begge sakene er avsluttet. 

 



FAU har også vært opptatt av trafikksikkerhet og har gjennom året hatt løpende dialog med skolen 

om utfordringer og tiltak i den forbindelse.  

 

Skolemiljøet nyter godt av en foreldregruppe som er svært engasjerte i alle aspekter ved barnas 

skolehverdag. Det er totalt sett relativt få henvendelser fra foreldrene til FAU om å ta opp 

saker/problemer med skolen.  

 

Foreldrene viser god dugnadsånd i forhold sosiale aktiviteter, og det er i løpet av året svært mange 

foresatte i sving med å bidra til planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer. De største er 

17. mai- og juleavslutningsarrangementene, men det avholdes også utallige klassetreff, trinntreff og 

foreldretreff gjennom skoleåret. 

  

FAU har stått ansvarlig for gjennomføringen av 17. mai-arrangementet på skolen og skolens 

julearrangementer over to kvelder. Disse arrangementene ble også i år meget godt gjennomført. 

Besøket var bra og arrangementene genererte til sammen overskudd på kr 107 224 som går til FAU-

kassen, hvis største årlige utgiftspost er betaling av leirskole for 7. trinn (kostnad 2016: 75.000).  

 

Økonomioversikt – resultat og balanse for 2016/17, samt resultat for de to 

foregående skoleår, og budsjett for 2017/18 

Driftsregnskap       

    Budsjett 

2018_19 

Resultat 

2017_18 

Resultat 

2016_17 

Resultat 

2015_16 

Overskudd juleavslutning   25 000  27 102  25 750  31 360  

Overskudd 17. mai   70 000  72 926  81 474  73 652  

Diverse inntekter     0  0  0  

Renteinntekter   100  102  23  234  

SUM INNTEKTER   95 100  100 130  107 247  105 246  

            

Kostnad leirskole 7. trinn   -75 000  -75 000  -75 000  -75 000  

Kostnader seminarer etc   -20 000  -13 855     

Gaver til skolen   -10 000  -40 127  -4 786  -12 657  

Gaver til skolens personale   0  -500  -525  0  

Diverse kostnader   -10 000  -18 348  -1 970  -1 764  

Gebyrer   -200  0  0  -125  

SUM KOSTNADER   -115 200  -147 830  -82 281  -89 546  

Overskudd/underskudd  -20 100  -47 699  24 966  15 700  

       

Balanse 

Eiendeler Egenkapital/gjeld 

              

Bankinnskudd v periodens slutt   227 814  Egenkapital v periodens start   275 514  

      Resultat i perioden   -47 699  

    227 814        227 814  

 

 

Sverre Blandhol, leder FAU Bogstad skole 

(sign.) 


