
Referat FAU-møte 15.01.18 

 

1 

 

Sted: Bogstad skole, kl 20:00-21:30 

Til stede: Annette Franck, Gry Stubberud, Guro Brækken, Hanne Melhus-Kittelsen, Kai Robert 

Gundersen, Kjetil Gill Østvold, Lars Røise, Olav Sommer Bjørnson, Ragnhild Grytten, Sverre 

Blandhol, Yvonne Garthe 

Forfall: Ingen 

 

 

1. Orientering fra rektor 

 

Rektor Brynhild Farbrot har i perioden 01.01.18 – 31.07.18 overtatt som områdedirektør for 

skolegruppe F (som Bogstad skole tilhører). I hennes fravær overtar assisterende rektor Gry 

Stubberud som fungerende rektor frem til 1 februar, og deretter kommer Karoline Hoel som i dag er 

assisterende rektor ved Lysejordet skole til å fungere som rektor f.o.m. 1 februar og t.o.m. 31 juli 

2018.  

 

Status på klager på aktivitetsplaner er at Bogstad skole har fått medhold fra Fylkesmannen i den ene 

klagen, og den andre klagen er fortsatt under behandling. Gry Stubberud la frem et anonymisert 

eksempel på hvordan en aktivitetsplan utarbeidet ved skolen ser ut. Bogstad skole har en 

«Beredskapsplan,» som blant annet inneholder en plan for håndtering av vold. Det ble informert om 

at Bogstadplakaten skal oppdateres. 

 

Skolen opplever fortsatt at biler parkererer på parkeringsplassene utenfor skolen ved Ankerveien i 

skoletiden, som er forbeholdt de ansatte på skolen, ved henting og/eller levering av barn på skolen 

og eventuelt ved bruk av kunstisbanen. Dette skaper parkeringsproblemer for de ansatte ved skolen, 

og noe må gjøres. 

 

2. Handlingsplan mot vold på skolen 

 

FAU ønsker en tydelig «Handlingsplan mot vold», som kan synligjøres f.eks. på foreldremøter og på 

skolens hjemmeside. FAU ønsker mer åpenhet rundt tiltak som settes inn mot 

vold/mobbing/krenkelser på skolen, også ved konkrete saker.  

 

Innholdet i taushetsplikten bør tydeligjøres slik at foreldre kan føle seg trygge på at de mottar all 

den informasjon de har krav på fra skolen, dersom deres elev blir involvert i vold /mobbing på 

skolen. 
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3. Parkeringsutfordringer og trafikksikkerhet ved Ankerveien/Bogstad skole 

 

Veistrekningen fra  og med Peder Ankers plass og ned til Bogstad skole har blitt betydelig mer 

trafikkert etter at Bogstad Vinterparadis åpnet (desember 2014). Den populære veistrekningen, som 

fører både til skolen og Bogstad vinterparadis mangler fartsdumper og fortau, og selve krysset ved 

Peder Ankers plass er uoversiktlig. Det er meldt bekymring for trafikksikkerheten.  

Besøkende til kunstisbanen ble opprinnelig oppfordret til å parkere på golfbanens parkeringsplasser, 

ved Kiwi på Bogstad og på parkeringsplassene ved Bogstad badeplass, men det oppleves stadig 

feilparkeringer utenfor skolen.  I tillegg foregår det feilparkeringer i skoletiden ved levering og 

henting av elever. Det er mangelfull skilting i området, så en del av feilparkeringene kan skyldes 

uvitenhet. 

Det ble også bemerket at deler av skolegården (og gresset mellom skolen og Bogstad vinterparadis) 

brukes som parkeringsplass på kveldstid. 

Skolen har tatt opp trafikksikkerheten med FAU. Hanne Melhus-Kittelsen sa at hun kunne bistå 

skolen med å se på dette.  

 

4. Trafikksikkerhet Linhusveien/Norengveien 

 

Krysset Linhusveien/Norengveien er skolevei  for mange barn, og samtidig et trafikkert og 

uoversiktlig veikryss med manglende fortau og fotgjengerovergang.  

Kai Robert Gundersen vil høre med bymiljøetaten om det er mulig å sette inn noen tiltak for å trygge 

skoleveien i dette området.  

 

5. Uteområdene 

 

Det skal arrangerest en offisiell åpning av skolegården, dato er ikke fastsatt ennå. Kim Brantenberg 

vil informere FAU om status på ferdigstillelse av skolegården etter fremdriftssmøtet som skal holdes 

24 januar.   
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6. Digitaliseringen 

 

Digitale hjelpemidler har kommet for fullt i skolen. Bruk av iPad på skolen og ved lekser er ment som 

et hjelpemiddel og ikke som en erstatning for den tradisjonelle arbeidsformen. Den langvarige 

effekten ved bruk av iPad i regi av skolen er usikker, og FAU ønsker derfor en evaluering av elevenes  

iPad-bruk. Hvor mye tid bruker barna på iPad på skolen og ved lekser, hva er anbefalte retningslinjer 

for  skjermtid, er bruken tidseffektiv mm. FAU vil følge saken videre.   

 

 

7. Eventuelt 

 

Ingen saker. 

 

 


