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  Rektor redegjør for pedagogisk drift og utvikling første halvår.  

Covid 19 

Skolen er fortsatt på grønt nivå. Det er få smittetilfeller på skolen, men det er 

restriksjoner for barn og voksne med milde luftveissymptomer som gjør at det 

tidvis er utfordrende med bemanning. 

   Elevrådet 
Elevrådet er i gang med faste møter. De er blant annet involvert i prosessen 
rundt regler i forkant av periodene. 

 



Status strategisk plan  
Vi er i gang med evaluering av strategisk plan for inneværende år. Det har vært 
diskutert i plangruppa og i hele personalet. Skolen skal beholde de strategiske 
satsningene og justere tiltakene. Skolen ser for seg å kunne presentere 
strategisk plan til vedtak på møtet i januar.  

  

  
  Skolens bemanning høst 2020 og økonomi 

  

Skolen har lyst ut en stilling i forbindelse med sykefravær, det er ingen relevante 
søkere per i dag, og det dekkes inn fortløpende med vikarer.   
 
Status økonomi er at det går mot et merforbruk på 1.100 000. dette er i all 
hovedsak knytte til lønnsutgifter for å nå lærernorm på 1.-4.. trinn og for å 
oppfylle kravene i Opplæringsloven om et trygt psykososialt miljø for alle elever.  

   

Nasjonale prøver 
 Presentasjon av resultater fra NP på 5. trinn og 8. trinn i lesing, regning og 
engelsk. På 5. trinn er det stor fremgang i lesing og regning, hvor Bogstad er 
blant de skolene i Oslo med best resultat. I engelsk ligger Bogstad på snittet i 
Oslo, skolen er ikke fornøyd med resultatet og har engelsk som videre satsning. 
På 8. trinn er det stabilt gode resultater på alle områder og god fremgang i 
engelsk.  
 

Aks status økonomi og satsing 

Prognosene for regnskapet er et mindreforbruk på 400.000, dette skyldes 
ubesatte stillinger lav aktivitet i enkelte perioder pga. smittevern. Det er også 
flere barn enn budsjettert som benytter Aks.  

I tillegg tidligere nevnte satsningsområder utvides skolehagen med et potetland 
ved parkeringsplassen.  

               
   

  
              

Sak 20/21  Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen  

 
Gjennomgang av resultatene på begge undersøkelser. Det er jobbet med 
resultatene i personalet og planlagt videre arbeid med elevene. Skolen er i all 
hovedsak fornøyd med resultatene, men vil fortsette arbeidet med å få enda 
bedre resultater knyttet til trivsel og læringsmiljø.   
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