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Bogstad skole 

 

MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 

 
Dato  03.03.2021 

Møtested Bogstad skole - Teams 

Tilstede Mats Bjerkaas (leder) Peter Obrestad (foreldre rep), Beate Holland (pol.rep), 

Hanne Løfsnes (pol.rep), Karsten Wakeford-Wesmann (pol.rep), Anja Jensen 

(ans.rep), Ingvild Vestmoen (ans.rep), Karoline Hoel Balstad (rektor) Kristin 

Thoen Haugli (ass. rektor) 

Møteleder: Mats Bjerkaas 

Referent: Kristin Thoen Haugli 

Sak  6/21  Godkjenning av innkalling og protokoll 

Godkjent 

Sak 7/21  Informasjonssaker 

- Covid -19 

Skolen er på gult nivå og følger alle smittevernregler godt. Det vil på 

bakgrunn av smittesituasjonen i bydelen, gjøres noen endringer for de ansatte, 

men det vil ikke påvirke elevene, hverken på skole eller aks. Vi har planer for 

overgang til rødt nivå. 

 

- Elevrådet 

Elevrådet er med å bestemme reglene for den sosiale dimensjonen i hver ny 

periode. Det diskuteres hvilke regler som skal være felles for skolen i 

perioden, ut fra regler fra skolen plan for arbeid med psykososialt miljø.  

Den andre saken elevrådet jobber med nå er tilskudd til uteområdet. 

Representant fra Undervisningsbygg har vært og presentert ulike alternativer, 

det har vært avstemning i klassene og elevene har landet på en Supernova.  

 

- Ny periode 

Vi er i gang med årets femte periode, Kunnskapskole, og er LABogstad. Det 

vil i perioden være ekstra fokus på naturfag og forsøk. 1. trinn skal blant 

annet ha Eggdrop og vi skal markere at det er 100 år siden Einstein fikk 

Nobelprisen i fysikk.  

 

 

 



 

- Aks på 5. og 6. trinn høst 2021 

Fra høsten 2021 vil det bli tilbud om Aks for både 5. og 6. trinn. Modellen vil 

være lik som på årets 5. trinn. Tanken er at det de to trinnene vil samarbeide 

om aktiviteter dersom smittevernstiltakene gir rom for det.  

 

- Bemanning høst 2021 

Vi er i gang med å se på lærerkabalen for neste år og har utlysning ute for 

kontaktlærere for neste skoleår. Vi har lærere som skal ut i permisjon og som 

skal studere, derfor vet vi allerede nå at vi vil trenge noen nye fra høsten  

 

Sak 8/21  Årsregnskapsrapport 2021 

Godkjent 

Sak 9/21  Fullstendighetserklæringen  

Godkjent  

Sak 10/21  Dato for nytt møte 

Neste møte blir 2.juni kl.16-18  

 

 

 

 

_______________________   ___________________________ 

Mats Bjerkaas      Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret     Rektor  

 

  

 


