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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
Dato  13.09.18 
Møtested Bogstad skole 
Til stede Lars Røise (foreldre rep), Kjetil Gill Østvold (foreldre rep) 
 Beate Holland (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep), Lise Andersen (ans.rep), Ingvild 

Vestmoen (ans.rep), Karoline Hoel Balstad (rektor) og Kim Brantenberg (AKS leder) 
Forfall: Hanne Løfsnes (pol.rep) 
Møteleder: Lars Røise 
Referent: Kim Brantenberg 

Sak 20/18 Godkjenning av referat og innkalling 

  Godkjent. 

Sak 21/18 Aktuelle informasjonsaker 

Skolestart førstetrinn, pt. 54 elever. God start på skoleåret – Vi er godt i gang.  
 
 
Strategisk plan: Bogstad 2020, fortsatt vekt på digital satsning, skriving i alle fag og 
Aktivitetsskolen.  
  
Utviklingsarbeidet høst 2018: Digital læringsdidaktikk, Bogstad skole deltar i en 
prosjektgruppe med ressurser fra Utdanningsetaten. Fortsatt noe sprik på lærernes 
iPad/IKT-kompetanse. Utlyst stilling som prosjektstilling for å drive utviklingen av den 
digitale didaktikken. Vi ser for oss en lærer med god IKT-kompetanse eller en fagperson fra 
IKT-bransjen som vil prøve noe nytt. Prosjektstillingens lengde er fra xx. til juni 2019. 
 
Nettvett for alle trinn, men skolen starter opp et samarbeide med mobbeombudet om 
nettvett og nettbasert mobbing. Tilbudet er rettet mot foresatte på andretrinn og 3.trinn i 
første runde, vi må se hva som egner seg for de eldre trinnene.  
Skolen mener det er viktig å begynne tidlig. Elevene har f.eks tilgang til iPad, eller 
"læringsbrett" som vi kaller det på Bogstad. Egen temaperiode der nettvett er en sentral 
faktor for hele skolen. 
 
 
Status for skolens ledelse: Rektor går ut i nedkomstperm og forventes tilbake medio april 
2019. Gry Stubberud ass. rektor går til UDA 14.9.2018. Kristin Thoen Haugli er ansatt som 
ny ass. rektor f.o.m. 18.9.2018. Vi forventer en god overgang. 
 
Økonomi og bemanning: Det var kutt i budsjettet for 2018 og omfordelingsmodellen 
gjorde det enda strammere. Derfor mindre «styrking» i undervisning på trinn. Derfor færre 
timer til helheten.  
 
Økonomien styrer etter budsjett. Opparbeidet merforbruk går til oppfølging av 
enkeltelever. Skolekretsen er utfordrende fordi den gir skolen et lavt elevgrunnlag. 
Utbygging av områder rundt Olaf Bulls vei burde kunne falle inn i Bogstads skolekrets. Det 



vil gi flere elever til Bogstad og disse elevene vil også få en god skolevei. Driftsstyret kan ta 
opp dette med Bydelsutvalget som igjen kan ta det videre til UDE og (kanskje høyere 
politisk nivå). 
Rektor skriver et brev med forslag om justering av skolegrensen, signeres av DS-leder og 
sendes til BU.  
 

AKS økonomi og brukerundersøkelse Aktivitetsskolen har en tilfredsstillende økonomi og 
styrer mot null. Resultatet fra brukerundersøkelsen våren 2018 er godt. Bogstad ligger på 
18. plass av aktivitetsskolene i Oslo. Det er en stor grad av fornøydhet, men vi ser at våre 
utviklingsområder er: Informasjon om innholdet i AKS, informasjon om det enkelte barn i 
AKS og i hvilken grad AKS bidrar til elevenes læring. AKS' mål for neste brukerundersøkelse 
er å være blant de 10 på topp. Bogstad skole og AKS er knutepunkt i en satsing på "lesing 
og regning i AKS". Bogstad har involvert AKS fra Bjørnsletta, Lysejordet og Sørkedalen 
skoler i et felles prosjekt. Slikt samarbeid er helt nytt i Oslo og Utdanningsadministrasjonen 
følger nøye med. 

Parkeringsordning 
Stort press på personalparkeringen av foresatte og brukere av golfbanen og Bogstad 
vinterparadis. Skolen har i samråd med FAU inngått avtale med Aker P-drift om regulering 
av parkeringsplassene. En del foresatte ser ikke fordelene og det etterspørres informasjon. 
Forslag om at parkeringsmodellen forklares i neste Bogstadnytt. FAU kan bruke sine 
nettsider. Viktig også å bruke flere anledninger til å informere om parkeringen. Gatene 
rundt skolen er ikke optimale, det er stedvis trafikkfarlig.  

 

Sak 22/18 Datoer for nytt driftsstyremøte 

  Mandag 19.november, kl. 16.00 -18.00. 

Sak 23/18 Eventuelt  

Intet. 

 

Dato: ________________ 

 

______________________________   ___________________________________ 

Lars Røise      Karoline Hoel Balstad  

Leder i driftsstyret     Rektor  

 



 


