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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 

 

Dato 18.01.18 

 

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), Gry Stubberud (fung 

rektor) og Elise Letting Madsen (kontorleder) 

Forfall:  

 

Møteleder: Lars Røise 

 

Referent: Elise Letting Madsen 

 

 

Sak  01/18  Konstituering av driftsstyret 

Ny politisk representant fra Arbeiderpartiet, Hanne Løfsnes, ble 

ønsket velkommen.  

Sak 02/18  Godkjenning av referat og innkalling 

Lars Røise, foreldrerepresentant, fortsetter som leder for 2018  

   og vara  for driftsstyret er Beate Holland, politisk representant. 

Sak  03/18  Referat og innkalling  

   Godkjent.  

Sak 04/18  Aktuelle informasjonsaker 

Resultat fra Nasjonale prøver: 

Gry Stubberud presenterte resultatene. Resultatene på nasjonale 

prøver viser at elevene våre presterer godt sammenlignet med andre 

skoler det er naturlig å sammenligne seg med. 

Resultat fra Elevundersøkelsen, 5.-7 trinn: 

Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene på Bogstad har det 

fint på skolen sin.  



Det er viktig i det videre arbeidet at man har fokus rettet mot de få 

som har meldt at dikke har det bra, og fortsette arbeidet med 

opprettholde der det er bra.  

Uteområdene: Det er fortsatt store forsinkelser i arbeidet med 

uteområdene. Pga mye snø og lite gunstige arbeidsforhold har de valgt 

å sette opp et telt der de skal montere lekeapparatet. Videre fremdrift 

er avhengig av mindre snø og varmere temperaturer.  

FAU hadde satt av en betydelig sum for å få laget sandkasse, som ikke 

var med i det opprinnelige prosjektet. Ettersom det er elementer som 

ble tatt ut av det opprinnelige prosjektet vil det ikke være behov for 

disse midlene. Skolen takker for velvillighet hos FAU. 

I tillegg til det planlagte miljøet vil vi få en paviljong. Den kan brukes 

til uteundervisning, matlaging, opphold ved regn og til lek. 

Skolegården vil bli formelt åpnet den 15. mai 2018. Da er 

Driftsstyremedlemmene hjertelig velkommen.  

Sak  05/18  Strategisk plan 2018 til orientering 

   Bogstad skole har tre satsingsområder i sin strategiske plan:  

1. Skriving i alle fag 

2. Økt bruk av læringsteknologi 

3. Et variert aktivitetstilbud i AKS 

Målene er valgt ut i fra våre egne drøftinger i personalet på bakgrunn 

av våre resultater og utdanningsetatens mål. 

Sak  06/18  Budsjett 2018 til orientering 

Elise Letting Madsen orienterte om budsjettet for 2018. Det ble vedtak 

om ressursfordelingsmodell den 20.12.17 med forbehold om endringer 

i rammene. Rektorene ble gitt beskjed om å utarbeide et foreløpig 

budsjett som skulle meldes inn til den 19.01.18. Endelig budsjett 

måtte avventet til nytt vedtak i bystyret.  

Bogstad skole var i 2017 gitt en ramme på kr 24 249 000,- for 202 

budsjettet som går på driftsutgifter. I 2018 har vi fått kr 1 608 000,- 

mindre i budsjettramme med kr 22 641 000,- 

Skolen hadde et mindreforbruk i 2017 på kr 901 000,- Dette skyldes at 

den planlagte investeringen i Ipader med 1:1 tok lenger tid å få 

implementert både ift til å få de ut på trinnene, kursing og veiledning 

av lærere slik at vi kunne ha den kvalitet over prosessen vi ønsket. 



Videre så hadde vi et par langtidssyke medarbeidere som vi fikk 

sykerefusjon for, som det er vanskelig å forutse. Det ble også startet 

en strammere linje ift innsparinger fra høsten 2017, ettersom vi fikk 

tydelige signaler om strammere tider med ny budsjettramme fra 

01.01.18. 

De politiske representantene ønsket å høre hva skolen mente om de 

nye rammene. Skolen ser ut til å måtte kutte med et årsverk, og slå 

sammen klasser på et trinn til. Dette er ikke en ønskelig situasjon for 

skolen.  

Sak  07/18  Prøveordning med felles rektor Bogstad – Sørkedalen  

Det ble vedtatt at denne saken skulle taes opp på neste møte ettersom  

   Gry Stubberud var fungerende rektor i januar, og ny rektor Karoline 

   Hoel Balstad tiltrer den 01.02.18.  

   Det var ønskelig fra driftsstyret å få litt mer informasjon fra tidligere 

   rektor Brynhild Farbrot om omfanget av oppgaver og tidsbruk. Videre 

   ble det tatt opp om rektorposten skulle fordeles mellom de to skolene. 

Sak  08/18  Dato for nytt driftsstyre møte 

Neste møte vil være den 08.03.18, kl. 16.00, personalrommet på 

Bogstad skole. 

Sak  09/18  Eventuelt 

   Åpning av skolegården 

   Elise Letting Madsen orienterte om åpningen for den nye skolegården 

   og ønsket alle i driftsstyret hjertelig velkommen. 

   Ipad oppfølging 

Det ble tatt opp at det var ønskelig med mer informasjon rundt Ipad 

bruk på skolen. 

Redusert oppholdsbetaling for elever ved AKS 

Arild Gjervan ville gjerne ha informasjon om hvor mange elever som 

bruker muligheten med redusert oppholdsbetaling for AKS. AKS leder 

Kim Brantenberg sendte ut egen informasjon vedr dette den, 26.01.18. 

Se vedlegg 1.  

 

 



   Elevantall 

   Det ser ut til at vi høst 2018 vil få nok et år med færre elever. Dette er 

   lagt inn i budsjettet. Det er 48 elever som tilhører vår skolekrets og vi 

   har 60 plasser ledige på 1. trinn. Det går ut et stort kull med 58 elever i 

   7 trinn til sommerferien. 

    

Markedsføring av skolen 

Skolen ønsker å jobbe med å markedsføre skolen. Vi ser at 

skolekretsen ikke har nok elever til å fylle trinnene våre og dette må vi 

gjøre noe med. Flere av naboskolene har for "mange" elever som 

sogner til sine skole. Skolen har et ønske at det blir gjort noe med 

skolegrensene. 

 

 

 

______________________________   ___________________________________ 

Lars Røise      Gry Stubberud 

Leder i driftsstyret     Fung rektor  

 

 



Vedlegg 1 

          Bogstad, 26.01.18 

 

Informasjon vedr redusert oppholdsbetaling Bogstad skole 

 

På Bogstad skole er det om lag 10 elever som har redusert oppholdsbetaling.. Vi får kompensert 

inntektstapet av redusert oppholdsbetaling fra UDE. Dette gjøres over rammebevilgningen. I lys av 

dette kan en si at ordningen fungerer. I tillegg er det for tiden en eller to familier som får dekket 

oppholdsbetalingen via Barnevernet. Dette påvirker ikke AKS økonomien. 

I deler av Oslo er det også en ordning med gratis kjernetid, som gir et AKS-tilbud med redusert 

oppholdsbetaling. Denne ordningen er ikke basert på inntekt, men bare på geografisk plassering av 

skolen. Denne ordningen gjelder ikke for Bogstad skole. 

Det er redusert oppholdsbetaling for familier med samlet inntekt under 374.455 kroner. 

Hel plass 2.922 

Halv plass 1.975 

Det er to nivåer for redusert oppholdsbetaling: 

Trinn 1 inntekt fra 210.682 – 374.544 

Hel plass 1.146 

Halv plass 737 

Trinn 2, inntekt til og med 210.681 

Hel plass 624 

Halv plass 401 

 

Hilsen  

 

Kim Brantenberg 

Leder 

Bogstad Aktivitetsskole 

 


