
 

Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bogstad skole  

 

  
 

 

Utdanningsetaten                                                                                          

Bogstad skole                                                                              

Ankerveien 130 

0757 Oslo 

Tlf:  23 25 49 00                                                                 E-post: bogstad@gs.oslo.kommune.no 

 

MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
Dato  15.1.2020 

Møtested Bogstad skole 

Til stede Mats Bjerkaas (leder) Elin Kjørholt (foreldre rep), Beate Holland (pol.rep),  

Hanne Løfsnes (pol.rep), Kartsen Wakeford-Wesmann (pol.rep), Anja Jensen(ans.rep), 
Ingvild Vestmoen (ans.rep), Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) 

Møteleder: Mats Bjerkaas 

Referent: Kristin Thoen Haugli 

 
Sak 1/20 Konstituering av driftsstyret og valg av leder ved Bogstad skole 
Styret er konstituert og Mats Bjerkaas ble valgt til ny leder av DS. 
  
Sak 2/20 Godkjenning av innkalling og protokoll 
Godkjent 
  
Sak 3/20 Budsjett 2020 
Budsjettet er inndelt i tre grupper. Følgende rammer er blitt gitt Bogstad skole:  
Undervisningsrelatert, budsjett 202   Ramme kr 28 160 000  
Bygningsrelatert, budsjett 222            Ramme kr 20 845 000  
 
Totalt budsjett for Bogstad skole                     kr 49 005 000  
AKS, budsjett 215                                 Ramme kr 1 655 000 
  
Merforbruket for 2019 endte på kr 738 000,- Skolen er fornøyd med å ha tatt inn mye av det budsjetterte 
merforbruket inneværende år.  

Det er en krav fra skoleeier om å legge en plan for å ta inn merforbruket over tid. Rektor og assisterende 
rektor har vært i et møte med områdedirektør angående dette. Det er lagt inn i budsjettet for 2020 at det 
skal tas inn kr 100 000. Det er forenelig med å opprettholde driften, både når det gjelder å imøtegå kravet 
til lærernorm og ivareta elevenes psykososiale miljø. Skolen vil hele tiden vurdere situasjonen og gjøre det 
som er til det beste for eleven. 

Det er satt av midler i driftsbudsjettet til vedlikehold av uteområde for å opprettholde standarder og hindre 
store utgifter på sikt. 

Det er laget en plan og satt av midler til drift og opprettholdelse av en funksjonell iPad-park. Det er planlagt 
å skifte ut 25% av iPad-ene årlig, med utgangspunkt i at levetiden er ca. fire år.   

AKS legger i budsjettet opp til å drift tilsvarende inneværende skoleår.  
 
DS godkjenner budsjettet. 
 
Sak 4/20 Strategisk plan 2020 

Strategisk plan 2020 er utarbeidet på bakgrunn av Utdanningsetatens strategiske kart og skolens 
resultater fra foregående år. Utviklingen av strategisk plan skjer i samarbeid mellom ledelse, personalet og 
elever. Diskusjoner i plangruppa, med bakgrunn fra fjorårets strategiske plan, har vært sentral i arbeidet 
med ny strategisk plan. Den har også vært presentert og bearbeidet i hele lærerkollegiet underveis i 
prosessen. 



Strategisk plan for 2020 er en videreføring av arbeidet i 2019 med noen få justeringer. Det er elevenes 
psykososiale miljø, tilpasset undervisning, begynneropplæringen i lesing og skriving, profesjonsfellesskapet 
på skole og aks og legge til rette for at elever på 3.-5 trinn har et godt tilbud på aks som er 
satsningsområdene.  

DS godkjenner strategisk plan  
 
Sak 5/20 Ønske om å utvide AKS med tilbud til 5. trinn 
Bogstad skole og aktivitetsskole ønsker å utvide tilbudet på AKS til også å gjelde 5. trinn. Det vil da bli tilbud 
om heldagsplass for prisen av halvdagsplass. Det vil være et eget tilbud for 5. trinn, med en egen baseleder. 
Tilbudet vil utarbeides på bakgrunn av ønsker fra elevene. Det er sendt ut informasjon og en forespørsel 
om interesse for tilbudet til årets 4. trinn. Det må være i overkant av 20 påmeldt for at det skal være 
bærekraftig. DS støtter ønsket og at det jobbes videre med å se på mulighetene. DS ønsker at det utfyllende 
informasjon sendes ut på nytt til foresatte. 
 
Sak 6/20 Eventuelt 
I forbindelse med Oslo kommunes atomberedskap har skolen har fått tilsendt jodtabletter som skal deles ut 
ved en eventuell hendelse. Foresatte vil i løpet av våren få tilsendt et informasjonsskriv om beredskapen. 
Skolen vil samle inn fullmakter fra foresatte som ønsker at skolen kan dele ut jodtabletter til elevene ved en 
hendelse. 
 
Det er viktig for skolen at DS og FAU i samarbeid med skolen fortsetter arbeidet med å gjøre Peder Ankers 
plass til et sikrere kryss. Det har vært en hendelse hvor en av skolens ansatte ble påkjørt i 
fotgjengerovergangen. 
 
Det er endringer i tilbudet fra bydelen til barneskolene, ved at nærmiljøkontakten ved Familiekontoret nå 
kun skal jobbe opp mot eldre barn. DS mener det er viktig å uttale seg om dette og sender en uttalelse til 
bydelen.  
 
 
 
________________________   ___________________________ 

Mats Bjerkaas     Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret    Rektor  


