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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
 
Dato  09.03.2022 

Møtested Bogstad skole  

Tilstede Peter Obrestad (foreldre rep), Guri Kaspara Lande (foreldre rep), Beate Holland 

(pol. rep), Hanne Løfsnes (pol. rep), Andreas Høistad Sjøberg (pol. rep), Anja 

Jensen (ans. rep), Malinn Hellen Sele (ans. rep), Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) 

Møteleder: Peter Obrestad 

Referent: Cato Helgesen/Kristin Thoen Haugli 

Sak 8/22   Godkjenning av innkalling og protokoll 
                            Godkjent 

Sak 9/22  Informasjonssaker   

Status Bogstad skole Covid – 19, sykefravær og bemanning 

Det har vært mye fravær i personalet og blant elevene i januar og februar. 

Det har vært utfordrende bemanningsmessig, men ved omrokkeringer 

både langsiktige og på daglig basis har det, med få unntak, vært 

skoletilbud for alle elevene på skolen hver dag. De har vært en slitasje 

over tid som merkes godt. Det har vært god dialog mellom ansatte og 

ledelse hele veien rundt dette.  

Undervisning og læring på Bogstad 

Det har under hele pandemien vært fokus på å ha et så tilnærmet normalt 

innhold som mulig, blant annet ved å gjennomføre periodene som planlagt. 

Det har vi i stor grad lykkes med. Skole og aks vil ta med seg de positive og 

negative erfaringene som er gjort de to siste årene i videre 

skoleutviklingsarbeid.   

Bemanning og elevtall høst 2022 

Det er lyst ut fem stillinger, per i dag er tre besatt. Det vil gå ut ny 

utlysning for å dekke behovet. Behovet vil erfaringsmessig også endre seg 

utover våren, skole og aks jobber fortløpende med rekruttering.  

Innskriving viser at det vil bli fullt på første trinn fra høsten. De som bor i 

skolekretsen skal så langt det lar seg gjøre få plass på nærskolen. 



Aks 5 . -7. trinn 

Aks utvides med tilbud for 7. trinn fra høsten. Det er et stort spenn i 

aktiviteter med søkelys på at elevene har stor valgfrihet. Kristoffer 

Rasmussen fortsetter som baseleder og vil videreutvikle tilbudet sammen 

med sine ansatte og elevene.  

Sak 10/22  Årsregnskapsrapport 2021 

Godkjent 

Sak 11/2  Fullstendighetserklæring 

Godkjent 

Sak 12/22  Datoer for neste møte  

 

Neste møte 1.6. 2022 

 

Sak 13/22  Eventuelt  

Biblioteket er inneværende år brukt som permanent klasserom og bøkene 

er i all hovedsak flyttet ut i baser og rom. Skolen vil på sikt bygge opp igjen 

biblioteket til et moderne bibliotek og flerbruksrom i tillegg til bøkene som 

er flyttet til basene.  

 

 

 

 

 

 

__________________________    ______________________________ 

Peter Obrestad    Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret     Rektor  


