
Rapport FAU Bogstad skole august 2014 - juni 2015 

Innledning 
Denne rapporten oppsummerer arbeidet i FAU ved Bogstad skole skoleåret 2014/2015.   

Medlemmer 
FAU har hatt følgende medlemmer: 
 

NAVN ANSVARSOMRÅDE TRINN  VALGT FOR 
ANTALL ÅR  

Birgitte Yttri Trafikk. Skolegården 1 1 
Hilde Nordahl Nestleder 1 1 
Marthe Bøhler Skolegården. Skolemiljøutvalget 2 2 
Gaute H. Andreassen  17.mai 3 1 
Ragnar Jacobsen 17.mai 3 1 
Kristin Willoch Haugen Kasserer. AKS-koordinator. Trafikk 4 2 
Ingvil Gjelsvik Sekretær. Skolemiljøutvalget 5 1 
Knut Olav Irgens Høeg Medlem driftsstyret. Juleavslutning 6 2 
Elisabeth Schøning Skolegården. Juleavslutning 6 1 
Cathrine Amundsen Dahl  Leder. Leder driftsstyret 7 1 

 

Møter 
Det har i løpet av skoleåret vært avholdt 6 ordinære FAU-møter, og et fellesmøte med FAU og 
foreldrekontaktene.  
 
FAU har også vært representert ved flere fellesmøter i skolegruppe F (= skolene i Vestre Aker, Ullern 
og Frogner bydeler) i Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg). FAU har i tillegg deltatt på to møter 
i skolemiljøutvalget, og har også to representanter i skolens driftsstyre, som har avholdt 5 møter i 
løpet av skoleåret. 
 
Det har, som tidligere år, vært arrangert en temadag for elevene (i skoletiden) og foreldregruppen 
(kveldsmøte) i samarbeid med skolen og Barnevakten, der fokuset har vært nettvett og digital 
mobbing. Etter felles evaluering med skolen, har vi besluttet å fortsette med nettvett-møter, men 
ønsker å bruke en annen kursholder/et annet opplegg til neste år, da vi tror konseptet er modent for 
fornyelse.  



 
Saker 
FAU har som vanlig hatt store og små saker som omhandler skole-hjem-samarbeidet på agendaen, 
der kommunikasjon og informasjonsflyt mellom skolen og AKS, og de foresatte, ofte er sentrale 
elementer. Vi opplever at samarbeidet med skolens ledelse, AKS-ledelsen og lærerne er godt og 
konstruktivt. Det er lav terskel for å ta opp saker begge veier, god dialog og vilje til å finne gode 
løsninger. 
  
Skolemiljøet nyter godt av en foreldregruppe som er svært engasjerte i alle aspekter ved barnas 
skolehverdag. Det er likevel totalt sett ganske få henvendelser fra foreldrene til FAU om å ta opp 
saker/problemer med skolen.  
 
Foreldrene viser god dugnadsånd i forhold sosiale aktiviteter, og det er i løpet av året svært mange 
foresatte i sving med å bidra til planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer. De største er 
17. mai- og juleavslutningsarrangementene, men det avholdes også utallige klassetreff, trinntreff og 
foreldretreff gjennom skoleåret. 
  
FAU har stått ansvarlig for gjennomføringen av 17. mai-arrangementet på skolen og skolens 
julearrangementer over to kvelder. Disse arrangementene ble meget godt gjennomført, og med bra 
besøk, og genererte til sammen overskudd på kr 107.731 som går til FAU-kassen, hvis største årlige 
utgiftspost er betaling av leirskole for 7. trinn (kostnad 2014: 58.750 kr – obs: trinn med få elever, 
normal kostnad er ca. 75.000 kr).  
 
Trafikkgruppen i FAU har gjennomført diverse trafikksikkerhetstiltak, bl.a.: utdeling av refleksvester 
til 1. og 2. trinn og opphenging av "barn leker"-skilt i nærområdet. 
 
En egen gruppe i FAU har jobbet med utarbeidelse av en omfattende søknad om oppgradering av 
skolens uteområde, som ble klar og oversendt til Utdanningsetaten i desember 2014. Både FAU og 
skolen har purret en rekke ganger, og etter at Utdanningsetaten oversendte søknaden til 
Undervisningsbygg for tilbakemelding/avklaring på ansvarsforhold, ble vi omsider invitert til en 
befaring i skolegården 4. juni – 6 måneder etter at søknaden ble sendt(!) Noe svar etter befaringen 
foreligger ennå ikke (august 2015). Dette vil være et viktig prosjekt å følge videre i skoleåret 2015/16 
for FAU, både med tanke på å få en tilbakemelding, avklaring av ansvarsforhold, estimering av 
kostnader, etablering av finansiering, samt prosjektering og gjennomføring av oppgraderingen. 
 
Vår nye rektor Brynhild Farbrot startet høsten 2014, og vi har fått etablert god dialog og samarbeid 
med henne. Da rektor har vært en del sykmeldt i løpet av vårsemesteret, har vi også hatt mye 
kontakt med ass. rektor Ronny S. Engebråten om løpende saker, i tillegg til undervisningsinspektør 
Gry Stubberud og AKS-leder Kim Brantenberg ved behov. 
 
 
 
 
 



Økonomioversikt – resultat og balanse for 2014/15, samt resultat for de to 
foregående skoleår, og budsjett for 2015/16 
 

Driftsregnskap 
      

    
Resultat 
2014_15 

Budsjett 
2015_16 

Resultat 
2013_14 

Resultat 
2012_13 

Resultat 
2011_12 

Overskudd juleavslutning 
 

32 142,00  30 000,00  30 514,10  30 474,00  33 823,00  

Overskudd 17. mai 
 

75 589,00  60 000,00  64 321,39  58 199,34  60 298,50  

Diverse inntekter 
 

2 182,82      2 197,00  13 331,11  

Renteinntekter 
 

3 677,63  3 000,00  737,57  245,50  295,00  

SUM INNTEKTER   113 591,45  93 000,00  95 573,06  91 115,84  107 747,61  

  
 

          

Kostnad leirskole 7. trinn 
 

-58 750,00  -75 000,00  -66 250,00  -73 750,00  -72 500,00  

Kostnader seminarer etc 
 

  -6 500,00    -6 500,00  -8 635,00  

Gaver til skolen (julegrøt til elevene) -5 244,46  -5 500,00  -5 256,97  -36 054,14  -58 562,00  

Gaver til skolens personale 
 

    -5 539,00  -400,00    

Diverse kostnader 
 

-2 251,50  -2 000,00  -1 602,63  -245,23  -868,76  

Gebyrer 
 

-10,00  -100,00  -110,00  -19,50  -253,50  

SUM KOSTNADER   -66 255,96  -89 100,00  -78 758,60  -116 968,87  -140 819,26  

  
 

          

Overskudd/Underskudd   47 335,49  3 900,00  16 814,46  -25 853,03  -33 071,65  

 

Balanse 
      Eiendeler Egenkapital/gjeld 

  
 

    
  

  

Bankinnskudd v periodens slutt 
 

234 848,16  Egenkapital v periodens start 187 512,67  

  
 

  Resultat i perioden 
 

47 335,49  

    234 848,16        234 848,16  

 

 

 

 
 
 
Cathrine Amundsen Dahl, leder FAU Bogstad skole 
(sign.) 
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