
 

 

Referat FAU-møte 07.02.2017. 

Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl, Ragnar H Jacobsen, Ingvil Gjelsvik, Yvonne Garthe, Ragnar 
Jakobsen.  
Forfall: Kjetil Gill Østvold, Hanne Melhus Høeg, Per Hagen, Lars Røise.  

1. Skolens ledelse orienterer og svarer på spørsmål v/Rektor Brynhild Farbrot  

 Strategisk plan 2017 ble gjennomgått og godkjent i driftsstyretmøte, momenter derfra:  
o Nytt satsingsområde for året er skriving i alle fag, hvilket betyr at 

leseopplæringsplanen koples tettere opp mot skriveopplæringsplanen.  
o 1. og 2. trinn har nå iPad i undervisningen, og skolen ser flere pedagogiske fordeler 

med dette. Skolen planlegger å utvide med iPad i undervisningen til alle trinn på sikt  
o Særlig fokus i strategisk plan er psykososialt skolemiljø.  

 AKS skal utarbeide en brosjyre som viser hva Bogstad AKS tilbyr i forhold til rammeplanen for 
AKS i Osloskolen.  

 Budsjett for 2017 ble vedtatt i siste driftsstyremøte. Det er et stramt budsjett, men skolen 
klarer å opprettholde antall ansatte. Den lille ekstra potten skolen har, benyttes til 
investeringer i iPader for neste års 1.trinn.  

 På oppdrag fra Utdanningsetaten har DeLoitte nå utarbeidet en revisjon av den såkalte 
ressursfordelingsmodellen for Osloskolen. Ressursfordelingsmodellen skal fordele midlene på 
en mest mulig rettferdig og objektiv måte, og DeLoitte har derfor foretatt en kartlegging av 
variable som påvirker læring (blant annet sosioøkonomiske forhold i skolekretsen), samt 
kriteriene for særskilte tillegg basert på behov for spesialundervisning etc. Rapporten foreslår 
flere endringer i modellen, og den er nå på høring med frist 7.3.2017. FAU er også 
høringsinstans. Dersom de endringene som foreslås blir vedtatt, betyr dette et betydelig kutt i 
Bogstad Skoles budsjett allerede fra 2018.   

 SSB har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet formulert en skolebidragsindikator, som 
måler hva den enkelte skole bidrar med, korrigert for sosioøkonomiske forhold i skolekretsen. 
Bogstad skole kommer svært godt ut i undersøkelsen, både i forhold til Osloskolene og 
landsgjennomsnittet.  

 I løpet av mars sendes det ut en foreldreundersøkelse, og skolen ber i denne forbindelse FAU 
om å bidra til å mobilisere slik at svarprosenten blir så høy som mulig.  

2. Skolegården – hendt siden sist og plan fremover  
Anbud ligger ute med frist 16.3.17. Det er flere tilbydere, og neste fase til være å motta detaljerte 

beskrivelser og forslag til løsninger, for vurdering og prising. FAU vil være aktive inn i denne fasen.  

3. Henvendelser fra foreldre 
Foreldre med barn som har skolevei via Peder Anker plass ber FAU om bistand til å formidle behov for 

å rydde i vegetasjon slik at krysset blir mer oversiktlig.  

Skolen har håndtert henvendelsen fra en forelder angående ubeskyttet murvegg i gymsalen etter en 

ulykke (HMS-sak). Skolen har besluttet å polstre deler av den aktuelle veggen.  

Det er behov for en rydding i hva som ligger/ikke ligger av FAU-referater på skolens nettsider.  

Det er kommet innspill angående foreldre som legger ut bilder av skoleforestillinger o.l. på egne 

Facebooksider, og dermed bilder av andres barn. FAU ønsker å bidra til at foreldre blir mer bevisst på 

dette, ved å ha dette som tema i vårens nettvett-møte.  

FAU har fått et tilbud fra Skiforeningen, som kan gi bort kassebord som kan låses innunder. FAU takker 

for generøst tilbud, men har dessverre ikke lagringskapasitet til å ta dette imot.  



 

 

4. Status forberedelser til 17.mai v/Ragnar H. Jacobsen 
Arbeidet er i rute. Nytt av året er tydeligere underholdningsprogram og en mer variert og sunn meny. 

Neste møte 7.mars. Det er behov for at Vipps-løsning er på plass til 17.mai.  

5. Nytt fra ansvarlige for AKS, skolemiljøutvalget?  
Det kommer et møte i SMU i uke 9 eller 10. Skolens ledelse kaller inn 

FAU fikk før jul tilbakemeldinger på at noen av AKS-ansatte i noen tilfeller sto med egen mobil da 

kanskje ikke var oppmerksomme nok på barna. Mobilbruk har AKS tatt tak i umiddelbart.  

Når det gjelder andre henvendelser, ber AKS foreldre ta dette direkte og så konkret som mulig med 

AKS, slik at det kan håndteres på best mulig måte.  

6. Eventuelt  
Innkalling til møte i Oslo KFU for skolegruppe E og F, onsdag 15 feb. kl. 18-20, Huseby Skole. Tema for 

møte er foredrag fra miljøterapeut og helsesøster som skal snakke om psykososialt skolemiljø, om 

psykisk helse for barn og unge i Osloskolen. Ingvil Gjelsvik stiller og gir en kort oppsummering i neste 

FAU-møte.  

Neste FAU møte tirsdag 21.mars kl. 19:30.  


