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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Cecilie Ramse 06/19 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

09.10.19 Bogstad 20.00 – 22.00  24.11.19 
 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  
Hanne Melhus-Kittelsen, nestleder FAU (7) 
Mats Bjerkaas (2) 
Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen (1) 
Therese Doresius (3) 
Elin Saga Kjørholt (4) 
Hilde Nyrud (6)  
Jøran Pecher (5) 
Ida Stendahl (6) 
Cecilie Ramse (1) 

Jøran Pecher 
 

 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 

1. Møte med rektor 
2. Status saker i forhold til skolen, hva er avsluttet, hva pågår hva savner vi tilbakemelding på? 
3. Juleavslutning 
4. 17. mai 
5. AKS 
6. Skolemiljøutvalg og samarbeid med elevrådet 

a. Nytt bordtennisbord ute? Søknad fra elevrådet som vil kunne gis støtte fra FAU 
7. Nettsiden 
8. Digital skole 

a. Ergonomi, hensiktsmessig bruk, statistikk over bruk o.l.  
9. Nytt fra driftsstyret og innspill til driftsstyret 
10. Møteplan for resten av høsten 2019 
11. Eventuelt 

a. Uønsket innhold på læringsbrettet 
 
Nr. Sak 

1 Informasjon fra skolen ved rektor og assisterende rektor. 

- Ny temaperioden "du er ikke alene" som hadde oppstart 8. oktober med 
fellessamling. Opplevelsen fra skolen sin side er at vi fikk mer ut av oppstarten på 
skoleåret nå, enn i fjor. Vi er godt fornøyd med innramming. 

- Bogstad skole har vært heldige å arve møbler fra Telenor. Vi gir også bort våre egne 
møbler, blant annet til Huseby barnehage. Elevene er stolte av de "nye" møblene. Vi 
har hatt litt fokus på å snakke om verdien av møblene og at vi er heldige som har fått 
til dette.  

- Kunstutstillingen fra andre etasje er flyttet opp i tredje, mens vi i andre etasje har fått 
en ny utstilling med tema følelser - ingenting er tilfeldig. 

- Rektor har hatt møte med korpset, som peker på viktigheten av at Bogstad er 
likeverdig med Voksen. Korpset ønsker hjelpe med rekruttering og promotering av 
korpset. 

- I forbindelse med fagfornyelsen er det avholdt samling for ledere og elever i sone F. 
Samlingen var en fin anledning for lærere og elever fra Bogstad skole til å vise frem 
hvordan vi jobber med digital læring på skolen. 
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- Juleavslutningen er blant annet ønsket 11. desember. Rektor kommer tilbake med 
dato da dette per tid ikke er avklart. 

- FAU og skolen har mottatt spørsmål angående filteret på læringsbrettet til elevene og 
hvordan dette fungerer. Filteret per i dag skal stoppe skjellsord o.l., men det er ikke 
gode nok. Skolen forholder seg til de nasjonale føringene. Bogstad skolen har 
strammet inn på bruken av læringsbrettet og det er felles rutine for hele skolen at 
læringsbrettet nå ligger i boksene i klasserommet når de ikke brukes.   

- Skolen vil følge opp med mer informasjon til foreldrene, blant annet i forbindelse 
med nettbrett og nettvett. Dersom skolen har et økt fokus på dette i undervisningen 
en uke, tar det opp for eksempel som et tema for å jobbe med det, kunne skolen sende 
e-post til foreldrene om at nå har vi ekstra fokus på nettbrett og nettvett denne uke, så 
fint om dere også følger opp dette hjemme. 

- Bogstad skole har fått ny leverandør av renholdstjenester og noen ting må derfor gås 
opp på nytt. Skolen opplever at leverandøren er rask i forhold til å tilpasse og følge 
opp meldinger fra skolen. 

- Det er noe uønsket aktivitet på Bogstad skole i helgene. Dersom man opplever dette, 
er skolen sin oppfordring at man tar direkte kontakt med politi. Skolen har snakket i 
øvre trinn om tagging og diverse. 

2 «Hengesaker» fra tidligere referater i FAU (2018/19) 

Evaluering av læringsbrett 

- Et tilbakevendende tema over flere referater er læringsbrettet, herunder evaluering av 
læringsbrett. FAU bør vise at utvalget på vegne av foreldrene er opptatte av skolens 
vurderinger rundt bruk av læringsbrettet. Ukritisk bruk av læringsbrettet vil kunne 
skape ubalanse i undervisningen. FAU kan etterspørre mer informasjon rundt dette til 
foreldremøtene. Skolen kunne informere nærmere om hvordan lærerne jobber med 
læringsbrettene i timen og hvordan balansen i undervisningen ivaretas.  

- FAU ønsker en god og konstruktiv diskusjonen med skolen om hvordan 
læringsbrettet brukes som et digitalt støtteverktøy. Utvalget bør derfor selv kartlegge 
hva utvalget er kritisk til, samt være konkret i forhold til hva utvalget ønsker å oppnå 
ved en eventuell evaluering eller oppfølgende diskusjon med skolen. Da vil det være 
enklere for skolen å svare ut og ta del i diskusjonen. 

- Resultater fra Elevundersøkelsen viser at motivasjonen blant elevene er senket. 
Interessant å se nærmere på om dette skyldes bruk av iPad. Hvordan opplever 
lærerne for eksempel at motivasjonen er i forbindelse med bruk av iPad.  

Nettbrett og mobilbruk 

- Nettbrett og mobilbruk kan ødelegge klassemiljøet. FAU mener skolen bør kunne 
informere om hvilke problemer de støter på ved bruk av nettbrett og mobilbruk i 
forhold til det sosiale på skolen. 

- Skolen har etablert policy for bruk av mobil og læringsbrett på skolen. Mobilen skal 
ligge i sekken gjennom hele skoledagen, og læringsbrettene samles inn mellom 
undervisningstimene. 

- Utvalget følger ikke opp denne saken konkret nå.  

Vurderingssamtaler 

- Nytt i fjor var at elevene i vurderingssamtalen skulle vise en powerpoint-presentasjon 
for foreldre og læreren. FAU har blandede opplevelser med dette. Noen har ett godt 
inntrykk, mens andre opplever at dette er en kunstig situasjon for eleven som ikke 
fungerer helt etter sin hensikt. 

- FAU har ikke fått oppfølgende informasjon om skolen sin erfaring med bruk av 
powerpoint-presentasjon i vurderingssamtalen.  
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Score i engelsk på 8. trinn ved Hovseter skole 

- Foreldre har uttrykket bekymring for engelskundervisningen. Utvalget er usikre på 
om engelsk nå er et fokusområdet? 

- FAU vil be om oppfølging fra skolen. 

Tilbakemeldinger på lekser 

- Elevene får en del lekser og følger opp dette hjemme. Enkelte opplever at leksene 
nok ikke følges opp godt nok. FAU forstår det slik at skolen har en pågående prosess 
rundt lekser - hvor mye, hva det skal være, rutiner for tilbakemeldinger o.l. 

- 7. trinn har imidlertid ikke tid til å vente på denne prosessen og vil være en sak FAU 
vil følge opp med skolen. 

Felles rektor med Sørkedalen 

- Ordningen med felles rektor med Bogstad skole og Sørkedalen skole er under en 2 
års prøveperiode. Utvalget tenker dette egentlig ikke er noe FAU skal ha meninger 
om, all den tid opplevelsen er at dette fungerer og at elever og foreldre på Bogstad 
skole ikke blir påvirket. 

- FAU lar denne saken ligge. 

FAU / Elevrådsmøte 

- FAU og Elevrådet har sammenfallende formål og det er derfor bra å bygge en 
relasjon her. FAU tar initiativ til møte med Elevrådet og hører med 
Elevrådsformannen om de vil komme på et FAU møte å presentere seg, eventuelt om 
utvalget kommer til et elevrådsmøte. Rektor vil ikke være involvert i slikt møte. 

Skolekalender 

- Skolekalenderen bør være oppdatert med datoer for blant annet tv-aksjon, 
foreldremøter, juleavslutning o.l. 

- FAU følger opp dette med skolen. 

Foreldremøte – også arena for foreldrene å snakke sammen 

- Skolen kan kommunisere at etter foreldremøte kan foreldrene bli igjen en gitt tid og 
diskutere holdninger rundt blant annet nettvettregler som kan gjelde for hele klassen 
o.l. Klassekontaktene må huske på at de kan sende inn ønskede saker i forkant av 
foreldremøte. 

Anleggsarbeid langs skoleveien 

- Det har tidligere vært en hendelse i Nordengveien med elementer som falt ned. Det er 
etablert skjerpede rutiner. 

- FAU usikre i forhold til hva som er tenkt i Sørkedalsveien og vil følge opp dette. 

Foreldreundersøkelsen 

- FAU har ikke fått oppfølging fra skolen med resultater fra foreldreundersøkelsen. 
FAU følger imidlertid ikke opp den undersøkelsen som nå har vært, men vil be 
skolen om presentasjon av resultater og planlagt oppfølging av undersøkelsen i 2020. 

Elevundersøkelsen 

- Resultater fra Elevundersøkelsen viser at motivasjonen blant elevene er senket. 

17. mai arrangementet - aktiviteter for de eldre elevene 

- På 17. mai arrangementet i år ble det gjennomført en prøveordning med aktiviteter 
mer tilpasset de eldre elevene. 17. mai komiteen skulle evaluere ordningen. 
Tilbakemeldingene har vært positive, men tilbudet bør være bedre kjent. Dette er nå 
videreformidlet til ny komité. 
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 Skolegenser 

- FAU var for å ha skolegensere, skolen skulle evaluere og prosessen stoppet opp. Hva 
er status? FAU følger opp med skolen. 

3 Juleavslutning 

- FAU får datoer fra rektor når dette er landet og sender ut e-post som tidligere år. 

4 17. maikomiteen 

- Ny komité får oversendt dokumenter fra tidligere komité og starter kartlegging. 

5 Kommunikasjon med AKS 

- AKS har startet med elektronisk utkrysning og det vil her komme mer informasjon til 
foreldrene. 

- AKS samarbeider med Røa IL Bandy og har få satt opp skøytekurs. 
- Kurskatalogen for kurs på AKS ble publisert denne uken. 
- AKS ønsker tiltak for å beholde 4 klassingene, som også er inkludert i tilbudet om 

AKS. 

6 Skolemiljøutvalg 

- FAU har sendt e-post og bedt om informasjon om møtetider for elevrådet o.l. FAU 
ønsker å være mer konkret i forhold til hvordan støtteordningen følges opp. Dette var 
fra utvalget sin side ment som en læring for elevene i organisasjonsarbeid. Elevrådet 
kunne f.eks. hatt én idédugnad i året. Hver klasse melder inn ønskede tiltak og 
elevrådet stemmer over prioritering og spør deretter FAU om støtte.  

- Det har kommet inn forespørsel om nytt bordtennisbord ute. 
- Representantene fra 4. trinn bør kunne bistå AKS med å involvere elevene i hvordan 

de kan hjelpe til med å beholde 4. klassingene. 

7 Nettside 

- FAU har hatt dialog med nettansvarlig på skolen og kommer med forslag til 
endringer. FAU medlemmer ligger ute med navn, men ikke bilde.  

8 Digital skole 

- Når det gjelder evaluering av læringsbrettene må kanskje Utdanningsetaten ta 
initiativ til en evaluering, men når dette kommer kan FAU oppfordre skolen til å 
delta. 

- FAU kunne hatt en Facebook-side, andre FAU har det. En slik side må imidlertid 
administreres og utvalget ønsker fortsatt og bare bruke nettsiden. 

9 Nytt fra driftsstyret og innspill til styret 

- I år var det færre elever som startet på Bogstad skole, og skolen ønsker å utvide 
skolegrensen. 

- Samarbeidet med AKS. 
- Neste møte er torsdag 21. november. 
- FAU har ingen innspill til driftsstyret. 

10 Møteplan 

- FAU bør ha kontakt med elevrådet før neste FAU møte, slik at elevrådet eventuelt 
kan stille på FAU møte i november. 

- Neste møte i FAU blir mandag 18. november klokken 20:00. 
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11 Eventuelt 

- Det sendes ut forslag til agenda litt i forkant av neste møte, slik at øvrige deltagere 
kan komme med innspill.  

- FAU benytter Dropbox og vil her samle alle dokumenter med tanke på kjøreplaner 
for 17. mai o.l. 

 


