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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
Dato  7.3.19 
Møtested Bogstad skole 
Til stede Mats Bjerkaas (foreldre rep), Hanne Løfsnes (pol.rep), Cecilie Fosse (pol.rep), Arild 

Gjervan (pol.rep), Lise Andersen (ans.rep), Ingvild Vestmoen (ans.rep), Kristin Thoen 
Haugli (fung. rektor) og Kim Brantenberg (aks leder) 

Forfall Kjetil Gill Østvold (leder) 
Møteleder: Kristin Thoen Haugli 
Referent: Kim Brantenberg 

Sak 10/19 Godkjenning av referat og innkalling 

Godkjent. 

Sak 11/19 Informasjonssaker 

 
• Skolemiljøutvalget 
Det ble gjennomført møte i SMU 28.2.2019. Elevrådet har sett på resultatene fra 
elevundersøkelsen og vil presentere resultatene på trinnene som har deltatt. De 
ønsker spesielt å snakke med medelevene om spriket mellom de som sier de har 
mobbet og elever som opplever seg mobbet.  
Det har inneværende år ikke vært lekeagenter på skolen, det skal diskuteres i 
elevråd og med ledelsen om vi skal gjeninnføre lekeagenter eller se på andre 
alternativer.  
Tallene fra elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene trives på skolen.  

    

 Resultater høst 2018 
Det er en svak nedgang spesielt i engelsk. Bogstad har likevel i gjennomsnitt svært 
gode faglige resultater. Nedgangen oppleves på ingen måte kritisk og det er ikke en 
nedadgående trend over år.  

 
Elevundersøkelsen viser nedgang på områdene mobbing og motivasjon.  Skolen 
opplever å ha identifisert bakgrunnen for disse resultatene og har tiltak inne i 
aktuelle saker.  Det ble diskutert om FAU i større grad kan bidra i arbeidet med å 
skape et godt miljø for elevene på skolen.  

 
• Utviklingsarbeidet vår 2019.  
Videre satsing på digitalt utvikling og elevenes læringsmiljø som vedtatt i Strategisk 
plan. Det er dette som er i fokus på skolens utviklingstider denne våren. Aks 
fortsetter sin satsning «Lesing og regning i Aks» i samarbeid med tre naboskoler. 

  
• Foreldreundersøkelsen 2019.  
Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 12.mars - 12.april. Det er viktig for 
skolen at så mange foresatte som mulig svarer slik at resultatene er mest mulig 
valide. Undersøkelsen er digital og blir tilsendt på e-post og sms.  

  
 



• Bemanning skoleåret 2019/20   
Ressursfordelingsmodellen påvirker vår økonomi. For å nå lærernorm for høsten 
har skolen lagt inn et merforbruk på lønn. Det er fortsatt uklart om skolene vil få 
ekstra tilskudd i løpet av 2019 for å kompensere for utgifter til lærernorm. Det kan 
også komme justeringer i hvordan lærernormen skal beregnes som kan slå positivt 
ut for skolen.   
 
Skolen tilsetter K&H lærer i 100% i stedet for 60, for å frigjøre kontaktlærere og 
faglærere til styrking av basisfagene. To lærere er ferdig med videreutdanning, to 
nye lærere går inn i ordningen.  

  
• Sommerskolen 2019 har påmelding i perioden 13-19 mars. Sommerskolen er et 
gratis tilbud til alle elever i Osloskolen.Det er høy  kvalitet på tilbudet. Skolen håper 
mange av våre elever deltar. 

  
• Evaluering av skolens satsning på læringsbrett som pedagogisk verktøy har vært 
et tema i FAU.  Bogstads 1-1satsing på digitale læringsbrett er enda fersk så det er 
foreløpig ikke foretatt en grundig evaluering.  Lærerrepresentantene i DS er veldig 
fornøyde med satsningen. De opplever at elevene generelt produserer mer, og er 
stolte av det de produserer. Det oppleves enklere å tilpasse undervisningen til den 
enkelte elev og lærere opplever at det har effektivisert arbeidsdagene som gir mer 
tid til planlegging og tid med enkeltelever. 

  
Sak 12/19  Årsregnskapsrapport 2018 

Skolen: Skolen hadde et  minimalt merforbruk. Det kreves ingen tiltak for å hente 
det inn. Økte lønnsutgifter er i løpet av året kompensert ved lavere innkjøp.  

  
Godkjent 

  
AKS: Merforbruket på Aks skyldes i hovedsak reduserte inntekter på grunn av delvis 
små kull og tidvis stort frafall på fjerdetrinn. Dette fortsetter i 2019 og AKS vurderer 
fortløpende utviklingen. Det er også mulig at ordningen med gratis halvdagsplass 
for førstetrinn fra skolestart 2019 vil påvirke økonomien negativ. 
 
Godkjent 

  
Sak 13/19  Fullstendighetserklæringen 
  

Godkjent 
  

Sak 14/19 Dato for nytt driftsstyremøte 

  Torsdag 23.05.19, kl. 16.00-18.00 

 

 



Dato: ________________ 

 

 

________________________   ___________________________ 

Kjetil Gill Østvold     Kristin Thoen Haugli  

Leder i driftsstyret     Fungerende rektor  

 


