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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
Dato  08.03.18 
Møtested Bogstad skole 
Til stede Lars Røise (foreldre rep), Kjetil Gill Østvold (foreldre rep) 
 Beate Holland (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep), Hanne Løfsnes (pol.rep), 
 Lise Andersen (ans.rep), Ingvild Vestmoen (ans.rep), Karoline Hoel Balstad 

(rektor) og Elise Letting Madsen (kontorleder) 
Forfall:  
Møteleder: Lars Røise 
Referent: Elise Letting Madsen 

Sak 10/18  Godkjenning av referat og innkalling 

   Godkjent. 

Sak 11/18  Aktuelle informasjonsaker 

Skolens arbeid for et godt læringsmiljø (Plan for elevenes psykososiale 
arbeidsmiljø) 

Gode rammer for barna. Klare regler. Jobber med å forankre og snakke til 
og ikke om, slik at vi får gjort noe med det. Rektor opplever at Bogstad 
skole er et godt sted å være. Oppstart av kartlegging med verktøyet 
klassetrivsel.no starter mars/april 2018 

Skolen har hatt en sak der Fylkesmannen ikke var fornøyd med en av 
håndteringen av innmeldt sak. Denne saken har blitt henlagt. Skolen fikk 
tilbakemelding om at det måtte mere informasjon ifm tiltak man gjorde.  

Rektor opplever at det er mere ro rundt saker som har blitt meldt til 
Fylkesmannen. Det skal være foreldremøte i sistnevnte sak den 08.03.18, 
som en oppføling av informasjon om tilbakemeldinger. 

Bogstad skole har vært opptatt av å løse sakene og komme seg videre. 
Skolen ønsker at foreldre først og fremst tar kontakt med skolen, før man 
tar kontakt med Fylkesmannen. 

Resultater fra Osloprøven i lesing 6. trinn 

Bogstad har scoret helt i toppen av skolegruppe F, som er nærskolene. 
Ingen fritak, alle har gjennomført. Lærere på 6. tinn og 5. trinn på kurs i 
etterkant for å lese resultatene og se hva vi kan gjøre bedre.   

Fokuset på evalueringen er da "Hva får vi godt til og hva kan vi bli bedre 
på?" 

Vi jobber med oppfølging av resultatene og hvordan progresjonen kan bli 
bedre for den enkelte elev. 



 

 

Utviklingsarbeid vår 2018 inkl Ipad satsing 

Satsing jf strategisk plan med hovedfokus i vår på: 

 Læringsbrett og videre satsing 

 1:1 før sommeren 

 Kompetanseheving på nivå 

Vi vil bruke Sagene Data til å hjelpe oss å kurse lærere, slik at vi kan gjøre 
den beste tilnærming og med best innhold.  Vi har hatt tre aktuelle 
kandidater til denne jobben. Vi har valgt Sagene Data pga innhold, pris og 
kvalitet.  

Brukerundersøkelse AKS 

Det er en kommunal undersøkelse. Skolen har ikke fått beskjed når den vil 
starte. 

Foreldreundersøkelse skolen 

Starter 12. mars. Rektor håper alle foresatte vil svare.  

Bemanning høst 2018 

Kutt i budsjettet gjør at vi må bemanning ned en stilling. Vi har fire som har 
studert, som kommer tilbake til sine stillinger. Videre vil Ingvild Bergh, som 
har vært i permisjon, som kommer tilbake etter påske. Den andre i 
permisjon, Vivian Fiskaa, kommer tilbake vår 2019. Jon Heiberg er i 
pappaperm nå, og vil starte i vikariat på Vinderen skole som inspektør frem 
til 01.01.19. 

Vi har to som har søkt om å få studere, dette må vi søke om. 

Skulle lærernomen gå inn som det har blitt gitt signaler så vil vi kunne 
ansatte en lærer. Ingen faste stillinger som blir berørt.  

Årsregnskapsrapport 2017 

Elise Letting Madsen orienterte om mindreforbruket i 2017,- Det skyldes at 
innkjøp av Ipad 1:1 ikke gikk så hurtig som tiltenkt, langtidssykemeldte og 
kraftig innsparing fra høsten pga varslet strammer rammer fra 01.01.18. 

Åpning av ny skolegård 

Den ny oppgraderte skolegården vil ha åpningsfest den 15.05.18. 
Driftsstyre-medlemmene er invitert. Inga Marte Thorkildsen vil stå for 



 

åpningen. Elise Letting Madsen fortalte om konkurransen som har foregått 
blant elevene for å lage forslag til underlag til det store lekeapparatet.  

Sak 12/18  Fullstendighetserklæring 

Dette er som en selvangivelse for skolen, en årsrapport. 
Fullstendighetserklæringen gir beskjed om at vi gjør alt som vi skal etter 
lover og regler.  

Lars Røise savner en gjennomgang av HMS. Rektor kommer tilbake hvordan 
dette gjøres.  

Sak  13/18  Justert budsjett 

Rektor sa hvordan Bogstad skole opplever å få kr 1 608 000,- mindre tildelt 
enn i 2017. Skolen har ingen negativ endring i elevantall fra høst 2018.  

Det blir flere og flere elever med utfordringer. De faller ikke under diagnose 
kategori som utløser ekstra midler. Både de i klassen og disse elevene skal 
lære, og dette er opplever skolen som utfordrende å løse på en 
tilfredsstillende måte med den nye budsjettfordelingen.   

Skolen skulle ønske vi hadde mulighet til å ansatte som har riktig 
kompetanse for å kunne jobbe med de elevene som trenger ekstra 
oppfølging.  

Rektor opplyste at vi ved forrige driftsstyremøte ga beskjed om at vi kun 
hadde 48 elever som skulle starte, og at det så ut til å bli en reduksjon i 
elevantall. Skolen har så vidt startet jobben med markedsføring og dette 
har gitt resultater. Vi har per 08.03.18 fått full gruppe for 1. trinn fra høst 
2018.  

Sak 14/18  Datoer for nytt driftsstyremøte 

   Torsdag 24. mai 2018, kl.16-20.00   

Sak  15/18  Eventuelt  

Sørkedalen og Bogstad felles rektor 

Skrivet fra tidligere rektor og nå Områdedirektør Brynhild Farbrot ble 
gjennomgått. Skolen ønsker å forlenge prøveperioden.  

Fungerende rektor Karoline Hoel ønsker å se på hvordan vi kan bygge 
kapasitet på tvers av skolene. Videre synes hun det er spennende og mener 
at vi bør bli flinkere på dele og samarbeide. Dette er elever som skal 
sammen på ungdomsskole. Skolen ønsker å finne en balanse som funker for 
begge skolene. Kjelsås og Maridalen har lignende samarbeid. Det er ingen 
politiske signaler om at Sørkedalen skal legges ned. 



 

Kjetil Østvold mener at man må ta en avgjørelse. Han ønsket å få avdekke 
hva man ønsker med samarbeidet. Rektor vil komme med oversikt over hva 
formål og ønske for samarbeidet er til neste møte. Forslag om ferdig 
prøveperiode ble satt til 31.12.18.  

Sørkedalen har godkjent fortsettelse av prøveordning på sitt driftsstyre 
møte den 06.03.18. 

Rektor vil kontakte områdedirektør for å få erstattet lønnstrinn som 
rektorpost ved Bogstad skole har større utgifter på ifm ordningen. Hun vil 
orientere om dette til neste møte. 

Rektor stilling utlyst 

Brynhild Farbrot har snakket med Lars Røise vedr rektorstilling. Karoline 
Hoel Balstad har blitt bedt om å søke, og har søkt. FAU skal ha møte den 
12.03.18 og vil da se på  hvilke kvaliteter foreldregruppen ønsker å ha fokus 
på for kandidater til stillingen. 

Lærere og medlemmer av driftsstyret ble bedt om å si hva de ønsket å ha 
fokus på for kvaliteter som rektor  på skolen: tilstedeværelse, følge skolens 
profil med kultur og digital satsing, være motiverende og se de ansatte. I 
tillegg til å ha en åpen dør.  

Varmmat 

Lars Røise ønsket å ta opp om det er mulig og få mikro for å lage oppvarmet 
mat på de eldste trinnene. Dette skal bli tatt opp i MBU og vil bli orientert 
om til neste driftsstyremøte.  

 

Dato: ________________ 

 

______________________________   ___________________________________ 

Lars Røise      Karoline Hoel Balstad  

Leder i driftsstyret     Rektor  

 

 


