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Sak 24/18 Godkjenning av referat og innkalling 

Godkjent 

 

Sak 25/18   Aktuelle informasjonsaker 

Stratus strategisk plan 

Strategisk plan vil evalueres i personalet og ledergruppen. Elevene gjennom elevrådet skal 
også uttale seg. Det er satt mål for 2020, og det vil kun gjøres justeringer i strategisk plan, 
ingen store endringer.  

iPad satsning 

Innføringen av iPad har fungert godt. Det var lagt et godt grunnlag med god satsning på det 
digitale over tid. Lærerne er positive og opplever iPad som et godt verktøy og ser at det er 
motiverende for elevene. Foresatte gir positivt tilbakemeldinger til lærerne. Mange 
rapportert at de er imponert over produksjonen. 

Det har vært felles opplæring i personalet og det er satt ned en egen prosjektgruppe for å 
sikre kompetanse hos lærerne. Prosjektstillingen i digital didaktikk er valgt fordi skolen ville 
ha en lokalt på skolen som holder i den didaktiske utviklingen. I tillegg til den hjelpen 
skolen får fra UDE.  

DS foreslår at Bogstad formidler nytten av prosjektstillingen til UDE slik at andre skolen kan 
nyttiggjøre seg av den erfaringen. 

Bogstad er i dialog med UDE om å bli med i pilotering av nettfilter.  DS støtter dette. 

Det har hittil vært få uhell/skader med iPadene, men det er en utgift vi må regne med.  

 

 



Skolen bemanning og økonomi 

Bernt Lindø er ansatt i prosjektstillingen for digital didaktikk og hadde oppstart 1.11.18.  

Skolen har pt. et mindreforbruk på 65 000-, det er planlagt innkjøp mot slutten av året og 
det forventes å gå i null.   

Uteområdet 

Mellomområdet er nå asfaltert. Skolen er veldig glad for det. Kostnaden ble dekket av 
Undervisningsbygg.  

Møte med Erik Lae Solberg leder i  samferdsel og miljøkomiteen i bystyret om 
trafikksikkerhet rundt Peder Ankersplass 

Møtet skal se på den totale trafikale situasjonen i krysset. Krysset er uoversiktlig og det 
oppstår farlige situasjoner blant annet pga. bussholdeplassen. Skolen ønsker å få løst 
situasjonen på en bedre måte i fremtiden, både på kort og lang sikt. DS anbefaler å 
kontakte Bydelsutvalget dersom skolen opplever at det tar for lang tid. 

Det er også utfordringer med elevenes sikkerhet på skolevegen ifm med arbeider i 
Linhusveien, Ekraveien, Sørkedalsveien osv. Skolen samarbeider med FAU og har vært i 
kontakt med Bymiljøetaten.  

Returkonteinerne blir flyttet fra Peder Ankersplass. 

 

Parkering 

DS har ikke hørt negative erfaringer med den nye parkeringsordningen. Skolen er flink til å 
informere om P-regler når det er møter, utviklingssamtaler osv. 

 

Nasjonale prøver 

Prøvene er gjennomført og lærerne er i disse dager på oppfølgingskurs. De endelige 
resultatene fordelt på nivåer er ikke klar, men vi ser på de resultatene vi har fått. Vi ser 
nærmere på resultatene på møtet i januar.  

AKS status prosjekt lesing og regning og økonomi 

AKS styrer mot en mindreforbruk på omtrent kr 100 000,- som skyldes at prosjektmidlene 
er tildelt for skoleåret 2018-19, mens regnskapet følger kalenderåret. Disse midlene blir 
brukt på innredning og utrusting av "leseloft" og innredning av et lekerom med utstyr for 
butikk og kafe lek (styrke elevenes tallforståelse og praktisk matematikk). 



Spørsmål fra DS: Hva er AKS' forventing til den bebudete innføring av gratis halvtidsplass 
for første trinn fra skolestart 2019? AKS er bekymret for økonomien. UDE kompenserer 
inntektstap for gratis halve plasser, men på Bogstad er det svært mange elever på 
førstetrinn som har hel plass. Dersom flere foresatte på førstetrinn velger bort hel plass til 
fordel for gratis halv plass, vil AKS gå glipp av prisdifferansen mellom hel og halv plass 
(utgjør pt. Kr 972,- pr måned pr elev). 

 

Prosjektet "Lesing og regning i AKS" går fremover. Bogstad arrangerer den andre 
workshopen for samtlige AKS ansatte på de fire prosjektskolene onsdag 21.11.  

 

Sak 26/18  Datoer for nytt driftsstyremøte 

   Torsdag 17.01.19 kl.16.00-18.00. 

 

Sak  27/18  Eventuelt  

Vi takker av foreldrerepresentantene i DS. FAU velger nye 
representanter før neste møte.  

 

 

Dato: ________________ 

 

 

________________________   ___________________________ 

Lars Røise      Kristin Thoen Haugli  

Leder i driftsstyret     Fung rektor  

 


