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Sak 7/20 Godkjenning av innkalling og protokoll 

   

Godkjent 

 

Sak 8/20 Informasjonssaker 

Skolemiljøutvalget 

Møtet i skolemiljøutvalget, som skulle vært i forkant av DS, ble utsatt pga sykdom.  

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er en omfattende undersøkelse som tar for seg hele elevens skolehverdag. 

Resultatene på skolen er generelt gode. Resultatene gjennomgås i elevrådet og personalet. Det 

er viktig for DS at resultatene blir behandlet på en god måte i elevrådet ved at elevene blir tatt 

med i bearbeidelsen av resultatene. Hva tenker elvrådet om resultatene og hva de legger i de 

ulike spørsmålene. For eksempel elevmedvirkning, hva betyr det å medvirke på skolen? Digital 

mobbing, er det lavt fordi elevene tenker at det ikke skjer på skolen, men i fritiden.  

 

Resultatene ligger til grunn for videre arbeid i personalet med elevenes psykososiale miljø og 

elevenes faglige miljø. Det vil bli jobbet med i utviklingstid og teamtid.  

 

Foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av våren. Informasjon blir på sms og e –post. 

Det skal svares en gang per elev for de som har flere elever ved skolen. Skolen ønsker høyest 

mulig deltakelse og vil som tidligere samarbeide med FAU om å få flest mulig til å svare på 

undersøkelsen.  

Brukerundersøkelsen AKS 

Resultatet fra brukerundersøklesen er enda bedre enn forrige gang. Det er svært positivt at vi har 

en markant forbedring på spørsmålen som tar for seg faglig innhold, kvalitet og AKS-bidraget 



til faglig utvikling. På spørsmålet om "(…) god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i 

skole og AKS skårer Bogstad høyest i skolegruppe F. 

Bemanning høst 2020 

Skolen ønsker å opprettholde bemanningen slik den har vært inneværende år, med noen 

justeringer for å nå lærernorm. Det lyses ut tre stillinger for å sikre dette. Det er fire lærere som 

har søkt videreutdanning neste skoleår, det innebærer 37,5% redusert undervisningsstilling per 

lærer. 

Sommerskolen 

Påmeldingsperioden til sommerskolen er 11.-17.mars. Informasjon er sendt hjem og ligger på 

hjemmesiden. Sommerskolen er et godt godt og gjennomarbeidet tilbud til alle elever i 

Osloskolen og skolen oppfordrer elever til å melde seg på. 

Sak 9/20  Årsregnskapsrapport 2019 

Skolen endte med et mindre merforbruk enn budsjettert med. I møtet med UDE er det satt opp 

en plan for tilbakebetaling av merforbruket  

Godkjent 

Sak 10/20  Fullstendighetserklæringen 

Godkjent 

Sak 11/20  Dato for nytt møte 

Nytt møte  tirsdag 3.6. Kl 16.00.  

Sak 12/20  Eventuelt 

Bogstad har fått tildelt noe ekstra tid på Røa bad. Dette brukes til å ha vanntilvenning for 1. og 

2. trinn gjennom skoleåret. Alle elever på trinnene får tilbud om fem uker med svømming. 

Trinnene blir delt i to slik at halve elevgruppen er på svømming av gangen. Tett samarbeid 

mellom skole og Aks gjør at vi også vil få til et tilbud for 3. trinn denne våren. DS er positive til 

dette.  

 

Det er gjennomført skolebesøk til Madrid og Valencia i samarbeid med Smestad skole. Begge 

besøkene var inspirerende og lærerike og skolen vil ta det med seg i videre arbeid i vårt arbeid 

med koding og på alle trinn.  

 

Ikt- avdelingen i UDE var på besøk for å se hvordan Bogstad skole jobber systematisk med bruk 

av Ipad for å utvikle undervisning og læring. De fikk både høre fra ledelse, lærere og elever, 

samt at de var på besøk i ulike klasser. De uttrykker at de er imponert over utviklingen og glad 

for at Bogstad ønsker å være besøksskole, slik at andre skoler kan se god praksis.  

 

 

 

________________________   ___________________________ 

Mats Bjerkaas      Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret     Rektor  


