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Forfall:  
Møteleder: Lars Røise 
Referent: Kim Brantenberg 

Sak 16/18 Godkjenning av referat og innkalling 

  Godkjent. 

Sak 17/18 Aktuelle informasjonsaker 

  A Utviklingsarbeid vår 2018 inkl Ipad satsing status 

Skolen er nå 1-1 på iPad. Kompetansen i personalet er ulik da læringsbrettet 
implementert over flere år. Skolen har leid inn Ped.kompetanse fra Sagene data. Er 
også med I UDEs program for Lærerik læringsmidler. 

Ledelsen går på ulike kurs. Løpende dialog med foresatte om situasjonen. 

Fornøyde elever og ivrige lærere. Noe frustrasjon fra foresatte, den er forståelig. 

Ny app fra UDE fra høsten som samler beskjeder til foresatte I den ene appen. 

Spørsmål: 

Planlagt evaluering? 

Jevn dialog med Sagene Data, på teknisk og pedagogisk side. iPad er omdiskutert, 
men vi er positive. Det ligger i bunn en plan for innrulleringen av iPad på BGS, den 
styrer også evalueringen. 

Viktig å være kritiske til egen praksis, og hele tiden spørre: «er det vi gjøre med IKT 
riktig». 

Vanskelig å lære når arbeidet er digitalt og forsvinner, i motsetning til å skrive i 
arbeidsbøker man kan bla tilbake i? 

2.trinn brukte iPadene med på utedag. Det ga mulighet til å kombinere alt arbeidet, 
alle disipliner det ble arbeidet i og samle det I et sluttprodukt I form av en 
elektronisk bok der alt er dokument.  

Foreldreundersøkelsen 2018 

 



Kommentarer 

Savner sammenlikning med tidligere år, Barnets trivsel, ser negativt ut. 

Merker at elevene svarer med høyere trivsel på Elevundersøkelsen. En mulig 
forklaring er at elever ikke rapporterer positive dager, men bare negative 
opplevelser til foresatte. 

Vi ser stor glede med ny skolegård og dette er en faktor for elevtrivselen. 

Skolen er reagerer på: 

Dårlig score på negative hendelser. Dette ønsker ledelsen å ta sammen med 
lærerne. 

 

Bemanning høst 2018 og økonomi 

Fire lærere i vikariater er nå ansatt i nytt vikariat. To vikarer har ikke fått jobb videre 
fordi det ikke er lønnsmidler som igjen skyldes ny tildelingsmodell og flere tilbake 
fra studier. Tillitsvalgte er fornøyd med prosessen. Budsjettet er vurdert av 
kontroller fra UDE og beskrives som nøkternt. 

Årets førstetrinn slås sammen fra tre til to grupper. PT er det 57 elever I nytt 
førstetrinn. Håper å fylle opp til 60 som er maks. Vi styrer mot null. 

Åpning av ny skolegård 

Alle er enige om at det var et fint arrangement. Alle trinn på skolen har deltatt og 
bidratt til arrangement. 

 17.mai arrangement 

Vellykket, mange barn og lærere i toget. Vi ser at lærerens deltakelse i toget øker 
elevenes deltakelse. Skolen er fornøyd med organiseringen av toget i år, men 
Nobels fredssenter var et uheldig hentepunkt. 

FAU var svært fornøyd med ettermiddagsarrangementet. Bogstad har tradisjon for 
at foresatte betaler for transport til/fra sentrum (60 kr). Det tas opp i FAU om det er 
ønske om annen løsning.  

HMS rapportering 

Rektor redegjorde for det lokale HMS-årshjulet. Det skal (bli) være regelmessig 
AMU. Nytt bygg, ivrig vaktmester gir få risikoområder. Personal og andre er flinke til 
å si fra om mangler eller feil. 

 



 

Spørsmål: Er det mye sykefravær? 

Vi opplever ikke det. Base organisering gjør det enklere å være dynamiske med 
gruppene og det er at sterkt samarbeidsmiljø på temaene/basene som reduserer 
vikarbruken. Dette opplever skolen sikrer kvalitet i undervisningen. 

Spørsmål: Vold mot lærere? 

Svært lite, betraktelig reduksjon sammenlignet med forrige år. 

Spørsmål: Vold, makt eller tvang mot elever? 

Lite, enkelte elever kan tidvis ha utagering som gjør det nødvendig med inngripen 
fra lærere. Dette er i avtaler med foresatte til de det gjelder, hvis det er snakk om  
gjengangere.   

Varm mat for elever 

Skolen har vurdert at mikrobølgeovner på basene er så lite ønskelig, at skolen ikke 
ønsker det. 

Sak 18/18 Datoer for nytt driftsstyremøte 

  Torsdag 13.september kl 16.00-18.00. 

Sak 19/18 Eventuelt  

Intet. 

 

 

 

 

 

Dato: ________________ 

 

______________________________   ___________________________________ 

Lars Røise      Karoline Hoel Balstad  

Leder i driftsstyret     Rektor  

 



 


