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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
Dato  19.11.18 
Møtested Bogstad skole 
Til stede Kjetil Gill Østvold (foreldre rep), Mats Bjerkaas (foreldre rep), Hanne Løfsnes 
(pol.rep), Beate Holland (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep), Lise Andersen (ans.rep), Ingvild Vestmoen 
(ans.rep), Kristin Thoen Haugli (fung. rektor) og Elise L. Madsen (Kontorleder) 
Møteleder: Kristin Thoen Haugli 
Referent: Elise Letting Madsen 

Sak 1/19 Godkjenning av referat 

Godkjent. 

Sak 2/19 Godkjenning innkalling 

Godkjent. 

Sak 3/19 Valg av ny driftsstyreleder Bogstad skole 

Ny leder er Kjetil Gill Østvold, han er foreldrerepresentant.  

Sak 4/19 Evaluering av prøveordningen med en felles rektor for Sørkedalen og Bogstad 
skole 

Områdedirektør Brynhild Farbrot orienterte om prosessen rundt felles rektor for 
Sørkedalen og Bogstad. Det er utdannings adm. som skal stå for utredningen. De 
skal blant annet intervjue tillitsvalgte, hele ledergruppen, verneombud, 
teamledere, FAU og driftsstyreleder.  

Maridalen og Kjelsås har samme type samarbeid med andre målsetninger. 

Utredningen forventes ferdigstilles i slutten av mars. Så vil Brynhild delta på nytt 
driftsstyremøte på Sørkedalen og Bogstad skole og orientere om resultatet for 
utredingen.   

Driftsstyret ved Bogstad skole var opptatt av hvordan dekke merkostnaden ift 
rektor som nå blir lagt på Bogstad sitt budsjett.  

Sak 5/19 Budsjett 2019 

  202 Bogstad skole (Lønn lærere, skolemateriell, IKT, leirskole, bøker osv.) 

Bogstad skole har i år fått ramme bevilgning for 2019 på kr 25 693 000,- Denne 
rammen er inkludert IKT 812 og 1.-4 tidlig innsats, som tidligere år har kommet i 
tillegg. 

 

 



Elevtall 

Elevantallet forventes å være likt for høsten 2019 som høst 2018 med 381 elever. Det er 52 elever 
som er skrevet inn for oppstart av 1. klasse i august 2019. Skolen har 8 ledige plasser. Rektor har 
formidlet skolekapasiteten og ønske om å utvide skolekretsen til Områdedirektør Brynhild Farbrot. I 
2020 og 2021 vil det gå ut fulle trinn (60 elever). Skolen har fått signaler om at det kommer inn 44 
og 45 elever ift skolekrets, som er en drastisk nedgang i elever for skolen. 

Det vil være samarbeidsmøte vedr inntak høst 2019 på Grindbakken i uke 5. 

Lærere og lærer dekning 

Vi ligger under xx lærerdekning ift lærernormen. De rammene vi har blitt gitt har ikke latt det 
pålagte kravet om lærere gå opp. Vi har i 2019 fått mulighet til å legge inn ekstra kostnad på 
budsjettet, med en inntektskrav på kr 1 501 000,- på art 16998. 

For dette inntektskravet har skolen blitt bedt om å lage en plan, som skal sendes inn i mars 2019, ift 
hvordan vi skal dekke opp dette merforbruket. Rektor orienterte om at kostnadene er skåret helt 
ned og vi har ikke noe mer å kutte. Skolen har ingen annen løsning for å dekke opp merforbruket 
enn å få tildelt flere midler.  

Rektor ble bedt om uttalelse ift hvordan læresituasjonen er nå og hvordan hun opplever 
pedagogtettheten. Hun svarte at den er i grenseland til hva som er forsvarlig.  

Merforbruk i 2018 

Vi har i 2018 hatt et merforbruk på kr 38 000,- (art 11298) som er 0,08 % per fredag 11.01.19. 
Skolen og driftsstyret ser seg fornøyd med dette.  

222 Budsjett (Skolebygg leie, strøm, vedlikehold, renhold, vaktmester, drift mm) 

Bogstad skole fikk i 2019 kr 20 847 000,- Som er litt mer enn i 2018. Denne økningen kommer av 
husleie, lønn til vaktmester osv som blir regulert hvert år. 

215 Budsjett AKS 

Rammebevilgning endret noe. Det er noe lavere elevtall enn i fjor. De har færre elever på Aks, enn 
tidligere år. Det er budsjettert med kr 125 000,- mindre inntekt enn i fjor. Aks vil gjøre noe færre 
innkjøp. Det har ingen påvirkning på drift, da de har mye forbruksmateriell på lager.  Kuttet går ikke 
på grunnbemanningen. I sum forventes det lik aktivitet som i fjor. 

Aks har kommet videre i lesning og regning i AKS. Det er andre året. Det betyr at de kan videreføre 
det arbeidet som er gjort. Samarbeid på tvers av skoler osv.  

Det vil være gratis kjernetid fra høst 2019. AKS er bekymret for at foreldre da velger kun kjernetid 
og at inntektsgrunnlaget vil bli mindre. Rektor er spent på hvordan dette vil bli. AKS vil samarbeide 
med andre skoler som alt har denne løsningen og høre hva de har gjort seg erfaringer og løse dette 
best mulig. 

Budsjettene ble godkjent. 



Sak 6/20 Strategisk plan 

Det er gjort noen små endringer siden 2018. Strategisk plan er utarbeidet av 
ledelsen og lærere. Endringen i år er at elevstemmen skal høres. I tillegg til de som 
jobber her, deres inntrykk og erfaring med skolen skal telle litt sterkere enn før. 

Bogstad beholder satsninger fra 2018. Læringsbrettene forutsettes å satse på. Trygt 
og godt læringsmiljø er som et eget punkt, ble tatt frem igjen. Det var inne 2017, 
tatt ut i 2018 og er nå lagt inn igjen.  Nytt er barnevernet som en del av strategisk 
plan. 

Rektor har hatt samtale med elever. På møtet gikk rektor igjennom hva elevene 
snakket om og trakk frem som gode sider.  

Strategisk plan 2019 ble godkjent. 

Sak 7/19 Aktuelle informasjonsaker  

  Elevresultater fra 2018 

Resultatene på Bogstad skole er gode. Elevmassen som går på Bogstad skole er godt 
rystet. Resultatene for 2015 og 2016 var veldig gode, da var Bogstad skole elever 
best i landet. 

Sammenlignet med andre skoler i F ligger Bogstad godt an.  

Engelsk  

I engelsk har elevene en markant nedgang. Det var det også i fjor. De to kullene før 
gjorde det ekstremt bra. Bogstad ønsker å løfte de som går i 5. fremover. Skolen må 
også se på undervisningen som blir gitt til 4. Trinn og de under.  

Den ble gjennomført før jul 2018. Nesten på alle spørsmål går litt lavere i tilfredshet 
enn tidligere.  

Elever som ikke har det bra på skolen 

Ledelsen vil gå i dybden på undersøkelsen og se etter hvem det er som man bør ha 
fokus på og hvilke elever som ikke har det bra. 

Driftsstyret ved ønsker en gjennomgang av rapporten og tiltaksplan som blir laget 
ift denne. 

BETT Konferanse, London  

Medarbeidere fra Bogstad skole vil i tett samarbeid med Smedstad delta på denne 
konferansen De har samme satsning som Bogstad skole. Skolen har en avtale med 
Sagene data som går ut. Bernt Lindø, som er ansatt i prosjektlederstillingen, vil 
følge opp IKT. Vi har omdisponert utgiftene til å få en «inhouse» medarbeider.  



Fokuset for turen er å se hvordan det digitale klasserommet ser ut. Skolen får ikke noe dekket. Det 
er satt av kr 50-60 000,- i budsjett til dette. Det er satt ned en prosjekt gruppe, som driver dette. 
Det er de som er med på denne turen.  

Områdedirektør vil samle de skolene som er med på dette i etterkant, slik at det blir tilrettelagt for 
samarbeid.  

Baseskole 

Driftsstyret hadde spørsmål vedr det at skolen er en baseskole. Rektor omtalte at det er en enormt 
god delingskulturen på skolen.  Det er tett samarbeid mellom lærerne. Lærer Ingvild Vestmoen ga 
også et innblikk i sin hverdag som lærer på Baseskole, kontra vanlig grunnskole hun hadde vært på 
besøk. 

 

Sak 8/19 Dato for nytt driftsstyremøte 

  Torsdag 07.03.19, kl. 16.00-18.00 

 

 

 

Dato: ________________ 

 

 

________________________   ___________________________ 

Kjetil Gill Østvold     Kristin Thoen Haugli  

Leder i driftsstyret     Fungerende rektor  

 


