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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
Dato  21.11.19 
Møtested Bogstad skole 
Til stede Kjetil Gill Østvold (leder), Mats Bjerkaas (foreldre rep), Beate Holland (pol.rep),  

Hanne Løfsnes (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep), Anja Jensen(ans.rep), Ingvild Vestmoen 
(ans.rep), Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) og Kim Brantenberg (AKS leder) 

Møteleder: Ketil Gill Østvold 
Referent: Kristin Thoen Haugli 

Sak 23/19 Godkjenning av referat og innkalling 
 

Godkjent. 

Sak 24/19 Aktuelle informasjonssaker 

  
-Status strategisk plan  
Satsningsområdene fra inneværende strategisk plan videreføres. Det nye som kommer inn er en 
synliggjøring av profesjonsfellesskapet gjennom samarbeidet med Sørkedalen og Smestad. 
Skolen jobber med strategisk plan i alle fora, og det er enighet om satsningsområdene.  
 
Innføring av Fagfornyelsen høsten 2020 vil være sentral i utviklingsarbeidet denne våren. Skolen følger 
opplæringsprogrammene som er laget av UDIR og justerer det slik det er hensiktsmessig for vår utvikling. 
Skolesone E og F har også stort fokus på dette og ledergruppen er på jevnlige samlinger for å sikre godt 
arbeid med Fagfornyelsen. Skolen har kommet godt i gang med arbeidet.  
  
Bok – "Bogstad skole, I front!" 
Bogstad har fått anerkjennelsen Apple Distunguished school, som en av 400 i verden. 
Det har vært en prosess hvor hele hele det pedagogiske personalet har bidratt. Skolen er stolt av produktet 
og den annerkjennelsen vi har fått. Boken kan lastes ned i Ibooks. Den er foreløpig kun på norsk. Skolen ser 
på muligheter for å få den oversatt til engelsk.  
 
DS er imponert over arbeidet som er lagt ned og etterspør om etaten evt kan dekke kostnaden ved å 
oversette til engelsk.  
  
-Skolens bemanning høst 2019 og økonomi 
Skolen har tilsatt to nye lærere, med oppstart i november og desember, i midlertidige stillinger for lærere 
som går ut i permisjoner. Skolen har vært opptatt av å få tak i faglærte lærere og har lykkes med det.  
   
Skolens økonomi styrer mot et kalkulert merforbruk. Det gjøres hele tiden vurderinger for å minske 
merforbruket og per i dag ligger merforbruket an til å bli mindre enn antatt.  
  
-Nasjonale prøver  
Det er nedgang i resultatene på nasjonale prøver for inneværende år. Skolen er ikke fornøyd med årets 
resultater, og det jobbes kontinuerlig med analyser av resultatene og enkeltelevens progresjon.   
  
-AKS økonomi og satsing  
Justeringene som er gjort gjennom høsten gjør at merforbruket minker og det styres mot 0.   



 

Prosjektet "Lesing og regning i AKS" fortsetter. Majorstua og Holmen er nye skoler med i prosjektet.  
Det ble gjennomført Kickoff på Bogstad nå i høst. Bogstad, ved rektor og Aks- leder,  er drivere i prosjektet.   
DS er positive til prosjektet og at Bogstad er pådrivere.  
Brukerundersøkelsen for Aks kommer snart. Det er viktig med høy deltakelse og det vil sendes ut 
påminnelser for å få høy svarprosent.   
 
Sak 25/18 Dato for nytt driftsstyremøte 
  
Onsdag 15.1 kl 15.30.  
 
Sak 26/19   Eventuelt  
 
-Trafikksituasjonen rundt skolen 
Skolen mener fortsatt det beste ville vært en minirundkjøring i krysset på Peder Ankers Plass og 
anerkjennelse av Ankerveien ned til skolen som en fullverdig vei.  
 
Det oppstår farlige situasjoner på skoleveien ved mye snø, det er ekstra viktig med ordentlig snørydding i 
veiene rundt skolen.   
 
Skolen og FAU følger opp sikring rundt utbygging som påvirker skolevei. Det har fungert godt rundt 
byggearbeidene på golfbanen.  
 
Parkeringen ved skolen fungerer bra.  
 
-Svømmeopplæring 
 
Det var ledig kapasistet på Røa bad for skolesvømmin dette skoleåret og Bogstad  gjennomfører 
svømmeopplæring for 1. og 2. trinn, 8 uker hver, inneværende skoleår.  
 
 
 
________________________   ___________________________ 

Kjetil Gill Østvold     Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret     Rektor  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  


