
FAU-møte 20.10.15.  
Tilstede: Nina Hodneland (NH), Elisabeth Schøning (ES), Hilde Nordahl (HN), Ragnar Jakobsen 

(RJ), Catrine Amundsen Dahl (CAD), Lene Vik Alfredsen (LVA), Kristin Willoch Haugen (KWH), 

Ingvil Gjelsvik (IG)  

Forfall: Knut Olav Irgens Høeg (KOH),  Marthe Bøhler (MB)  

 

1. Skolens ledelse orienterer (v/rektor) 

 Rektor kommenterte at med nytt styre i Oslo etter valget, så er de spente på å se 

hvilke endringer det vil innebære for Osloskolen. Foreløpig vet de lite annet enn av 

Osloprøvene skal bli frivillige å gjennomføre.  

 SSB har gjort en såkalt «value-added» undersøkelse, der de beregner 

skolebidragsfaktoren ved 139 grunnskoler i Oslo, deriblant Bogstad Skole. 

Undersøkelsen ser på om skolene, fra nasjonale prøver i 5.trinn til 8.trinn, har hatt 

den utviklingen i elevresultater man kan forvente. Her korrigeres for faktorer som 

familiebakgrunn, motivasjon og evner, slik at skolens bidrag til elevenes læring er det 

som måles. Resultatene kan man finne på http://www.osloby.no/nyheter/Larer-

mindre-pa-ostkantskoler-enn-pa-vestkantskoler-8158880.html. Bogstad scorer -0.07. 

Gjennomsnitt er 0, og negativt tall betyr under gjennomsnitt. Til sammenlikning 

scorer de fleste skolene i skolegruppe F over 0, og ligger mellom 0.09-0.2.  Rektor 

hadde ikke full innsikt i måten dette er beregnet på, men skolen vil få mer 

informasjon, slik at de kan redegjøre i mer detalj på et senere tidspunkt.Skolen jobber 

med å finne et godt system for å legge ut ukeplaner. Dessverre fungerer ikke den nye 

portalen godt nok etter dette formålet.  

 Nasjonale prøver 5.trinn er gjennomført. Resultatene kommer etter hvert, men vi ser 

elevens score med en gang, dette er det viktigste for lærerens jobb med elevene i det 

daglige. 

 Neste uke vil alle lærerne få kursing i leseopplæring i og skrivekurs alle fag. Dette vil 

følges opp med skriveoppgaver til elevene utover høsten og våren. .  

 Saken med forsikringsselskapet ift hærverkskaden i sommer er fortsatt uavklart  

 Varde Hartmark gjennomfører en spørreundersøkelse om aktivitetsskoletilbudet på 

oppdrag fra Utdanningsetaten, der de spesielt skal se på læringsstøttende aktiviteter. I 

tillegg til rektor, skal AKS-leder, baseleder og FAU-leder svare på undersøkelsen. 

2. Skolegården (CAD)  

Skolen har ennå ikke fått et svar, men har fått signaler om at det skal komme et svar i løpet av  

oktober. FAUs skolegruppe vil gå gjennom alle dokumenter og undersøke hvordan vi kan gå 

videre i forhold til å skaffe ekstern finansiering. FAU diskuterte også mulige inntektskilder 

ved å arrangere enten en St.Hansfeiring eller et loppermarked light til inntekt for utbedring av 

skolegården.  

3. Juleavslutning (HN/IG)  

a. Datoer er:  

i. Onsdag 9 des.: 3., 4., og 6. trinn  

ii. Torsdag 10 des.: 1., 2., og 5. trinn. 

Det er foreldrekontakter og FAU-representanter for 6.trinn som har det administrative ansvaret for 

juleavslutningene, mens 5.tinnsforeldre har ansvaret for salg og logistikk på 10.des. De følger 

tidligere mal, og vil ha et møte så snart som mulig for å kunne gi info videre ut til foreldrene. 

7.trinn holder en egen avslutning 

 

4. Status økonomi (KW)  

a. KW vil om kort tid sende ut e-post til alle foreldrekontaktene med beskjed om 

innbetaling til FAU-kassen.  

b. Orienteringer fra regnskap per d.d.: 151.000 på bok. Utgifter i år, så langt: Leirskole 

og leker til skolegården: 80.000  

c. FAU diskuterte mulig ny organisasjonsform av FAU ift kontoeier, som per i dag er 

personlig for den som er økonomiansvarlig. Det at systemet er så personbasert, er 

http://www.osloby.no/nyheter/Larer-mindre-pa-ostkantskoler-enn-pa-vestkantskoler-8158880.html
http://www.osloby.no/nyheter/Larer-mindre-pa-ostkantskoler-enn-pa-vestkantskoler-8158880.html


uheldig. Likevel kan det bli mye papirmølle å organisere oss annerledes. FAU 

undersøker muligheten for å registrere i Brønnøysund som en «foreldrenes 

arbeidsforening». På denne måten kan man lage et system, litt etter modellen for 

bedriftsstyre. FUG har laget en oppskrift på en slik registrering, CAD sender til KW 

på e-post. FAU avklarer dette i neste møte.  

5. Nytt fra ansvarlige for AKS, skolemiljøutvalget og 17.maikomiteen.  

a. Samtale med AKS-leder, nye saker fra foreldrene (NH):  

i. Det er mangel på nok hjelp til førsteklassingene ved påkledning når det er 

vått vær ute. Dette tar AKS alvorlig, og skal forbedre rutinene.  

ii. Melding fra foreldremøtet med 2.klasseforeldrene var svært positive. De er 

fornøyde med tilbud, og beskjeder de får fra AKS.  

iii. Mange meldinger, og ulike behov fra foreldrene. Det er en del klager på for 

lite variasjon og at det brukes mye ferdigfabrikata. AKS understreker at de 

må prioritere tilbud til barn med matintoleranse, og ulike regler ift religion, 

og understreker at maten som serveres på AKS ikke er et middagstilbud.  

iv. AKS-kurs: Noen kurs, f.eks. matkurs og fektekurs har vært svært populære. 

FAU synes det er flott at AKS kan tilby så varierte kurs, og håper AKS 

gjentar de mest populære slik at flest mulig av barna får mulighet til å delta.  

v. Det har vært noen problemer med å få meldt på kurs, ettersom det kom på et 

uheldig tidspunkt (siste fredag før høsferien) og med kort frist. Systemet for 

påmelding er ok, men det er litt problematisk at det man ikke får tbm på at 

det er innsendt påmelding  

vi. Viktig melding fra AKS er at foreldre ikke skal booke inn barnet sitt i ferier 

dersom det kun skal være på AKS 1-2 dager. FAU ber AKS om å informere 

om dette direkte ut til foreldrene, gjerne via Bogstadnytt  

vii. Flere barn som ikke er innmeldt AKS, som befinner seg i skolegården. 

Dersom man sender barna avgårde tidlig så må barnet meldes inn – FAU tar 

informasjonen til etterretning, og forventer at skolen sender ut info om dette  

viii. Noen foreldre har observert noe hyppig mobilbruk fra AKS-ansatte i 

arbeidstiden. AKS tar denne tbm alvorlig og vil skjerpe rutinene.  

ix. Istider på kunstisbanen for AKS vil være mandag, tirsdag, torsdag og fredag.   

6. Trafikk  

a. Brev fra Bymiljøetaten – FAU tar det til etterretning og vil fortsatt ta imot og 

behandle henvendelser fra foreldre angående trafikk, men vil ikke ta denne saken 

videre.  

b. FAU har mottatt høring ifbm Plan for sykkelveinettet. FAU som organ ser ikke at vi 

har noe å melde inn i denne høringen.   

7. Møte FAU skolegruppe F 
Skal være møte i FAU for Skolegruppe F, Oslo kommunale foreldreutvalg mandag 

16.november på Svendstuen skole 19-21. Nestleder FAU (HN) stiller.  

8. Halloween  

FAU v/HN minner alle foreldrekontakter på å sende ut info om Halloween, der budskapet er 

at vi ber foreldre om å sørge for at alle barn har mulighet til å gå sammen med noen på 

Halloween.  

9. Eventuelt  

a. FAU har fått tilbakemelding på at skolefruktordningen ikke fungerer som den bør. 

Frukten har tidvis dårlig kvalitet, og det er heller ikke god nok kontroll på fordelingen 

av frukt. FAU v/LVA ber skolen om å gi tbm på hva som er status, og hva dette kan 

skyldes.  

b. Flere barn plages av vond lukt på toalettene på skolen, på A-basen. FAU sender en 

forespørsel til skolen angående hyppighet på renhold  

 


