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1. Orientering ved assisterende rektor   

Ass. Rektor Ronny Sollien Engebråten ga en statusrapport/orientering, med følgende hovedpunkter:  

a) Status søknad om opprustning av skolegården 

• UDE har sendt søknaden videre til Undervisningsbygg og bedt om en avklaring innen 

1.4.15. Skolen avventer svar.  

b) Tilbakemelding etter redegjørelse i Bogstadnytt om innføring av ny morgenrutine  

• Tilbakemeldingene har stort sett vært positive. Ronny ser behovet for et leskur i 

skolegården, dette er også meldt inn i søknaden om oppgradering av skolegården. 

FAU ba også skolen om å sjekke om det er mulig å henge knagger på uteveggene, 

slik at skolesekkene kan holdes tørre når det regner.  

c) Byrådsbesøk 

• Byråd for kunnskap og utvikling, Anniken Hauglie, var på besøk til skolen fredag 6. 

mars. Byråden var innom 1. og 3. trinn og fikk se stasjonsundervisning og fikk en 

orientering om satsingen i matematikk. Elevrådet presenterte elevundersøkelsen, 

og Åse Norrud presenterte kulturskolen Bogstad.  

d) Vårsemesteret ved skolen 

• Vår vaktmester, Stephen White, fyller 60 år i år, og Ronny benyttet anledningen til å 

rose White for den utrolig flotte jobben han gjør og har gjort i alle sine år som 

vaktmester ved skolen.  

• Flere ting på trappene i vårsemesteret, av disse kan nevnes:  

i. Rusken – aksjon 

ii. Svømming 4. trinn. I år vil 4.trinn få 5 doble svømmetimer, for å begrense 

tiden som går med til logistikk 

iii. Sykkelsertifikat 4.trinn  

e) 17.mai ved skolen, barnetoget og barnefest i Rådhuset.  

• I år fyller Bogstad Skole 10 år, og i den anledning får skolen gå som nr. 4 i 

barnetoget, og er også invitert til en feiring etter toget i rådhuset.  Elevene skal 

dermed møte opp kl. 8:00 i skolegården. Mer info kommer i ranselpost i god tid før 

17.mai.  

• Foreldrene, ved 17-maikomiteen, står for arrangementet på ettermiddagen, som 

foregår som vanlig i skolegården. Mer info om dette under pkt.6.  

f) Planer for markering av skolens 10-årsjubileum 

• Det vil være en markering på skolen en dag i august, første mulige uke etter 7.trinn 

er tilbake fra leirskole. Det vil bli fokus på ulike tema ift skolens historie, foreldrene 

vil inviteres til et opplegg på ettermiddagen. Skolen vil gjerne ha gode ideer fra 

foreldrene til denne markeringen. Nærmere info om dato og opplegg kommer ved 

skolestart.  



g) Orienteringer om rutiner ved skolen vedrørende administrasjon og personal  

• Skolens rutiner ved sykmeldinger/fravær hos lærere. Når en lærer er syk, hentes inn 

vikar og da vil de faste vikarene kontaktes først. Skolens ledelse sørger også for en 

intern vikarsirkulering slik at det ikke er samme trinn/klasse som får ekstern vikar 

ved sykefravær.  

• Dersom det kommer inn negative tilbakemeldinger på en lærer, foretar skolens 

ledelse en grundig oppfølging, og vil undersøke saken tett på. 

• Rekruttering: Det er utlyst 3.5 stillinger ut året, en av stillingene er 50% i 6 mnd. Det 

er utlyst 2 stillinger på 1.-4.trinn og en stilling på 5.trinn.  

• Sammensetning i 1.trinn: Per i dag er det 53 elever i 1.trinn, og disse er inndelt i 3 

kontaktgrupper. Det kan bli aktuelt å endre dette til 2 kontaktgrupper. Dersom 

dette skjer, vil det bli tatt hensyn til klassedeling og skolevei/boområde i kretsen. 

FAU ber om at det blir tydelig info om dette til førskoledagen 5.juni.  

• En prioritering for høsten 2015 blir å ta i bruk ny læringsplattform; It’s Learning.  

2. Vårens foreldremøter og nettvettmøtet. Tilbakemelding på innhold og gjennomføring.  

Oppsummering av tilbakemeldinger mottatt til FAUs nestleder eller via foreldrekontaktene. 

• Foreldrekursene på 1. trinn ble svært godt mottatt. Lærerne gjorde en veldig god jobb i 

å forklare på en pedagogisk måte hvordan foreldre kan hjelpe sine barn best mulig med 

leksene. Mattekurset var veldig nyttig, og foreldre ønsker mer av dette, i forhold til 

hvordan/hva skal man rette, hjelp til å motivere barna etc.  

• Skolens presentasjoner av årshjulene har fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene, også 

ift forventningsavklaringer mellom hjem og skole  

• Foreldremøtene 4.trinn, Kristin Willoch har fått tilbakemeldinger fra foreldrene om at 

dette er det beste foreldremøtet de har vært på.  

• På møtet for 7.trinn har det kommet noen tilbakemeldinger på at diskusjon rundt 

overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen var savnet. Imidlertid ble det gjentatte 

ganger spurt om det var flere saker foreldrene ønsket å ta opp/diskutere og da var det 

ingen som stilte flere spm om overgangen barne-/ungdomsskole. 

• Tilbakemeldingene på nettvettmøtet har vært blandet 

o Litt underlig at ikke foreldrenes dømmekraft ift ulike nettsteder var et eget tema 

o Det var noe mangelfull og ikke helt riktig informasjon vedrørende anbefalinger 

av noen nettsteder  

o Skolen hadde bedt om en fornyelse, men dette opplever ikke skolen å ha fått 

• FAU spilte inn til skolens ledelse at det kanskje kunne være en ide å fokusere litt mer på 

programmering som en del av matematikkundervisningen (knytte 

programmering/koding til matte). Dette ville også kunne motivere noen av guttene i 

større grad. 

3. Skolemiljøutvalget. Status.  

Ingvil Gjelsvik orienterte. Det har vært et møte våren 2015, viser også til referat av 28.1.15.  

• Elevrådet informerte om sitt arbeid med elevens arbeidsmiljø. Elevrådet har presentert 

resultatene fra elevundersøkelsen for elevene på 5.-7.trinn  



• Anne-Marie Helseth (Verneombud) informerte om HMS-arbeidet ved skolen.  

• Ingvil Gjelsvik orienterte om FAUs arbeid med søknad om utbedring av skolegården. 

Elevene er svært opptatt av dette  

4. Trafikk – status  

FAU har fått info om at vi kan bruke en applikasjon til IOS/Android  som elever kan utstyres med for å 

kartlegge egen skolevei med GPS. Denne kartlegging av elevene bruker så bymiljøetaten for å gjøre 

eventuelle tiltak. FAU ble enige om at Bogstad Skole ikke prioriterer å bruke tid på en slik kartlegging nå, 

da dette krever ressurser til administrasjon og oppfølging, og skoleveien i vårt område ikke kan sees på å 

være av en slik karakter at dette bør prioriteres.  

5. AKS – status  

Kristin Willoch orienterte.  

• Morgenrutinene er nå kommet bedre på plass 

• AKS ønsker innspill/tanker fra FAU på hvordan holde bedre på 3. og 4. trinnselevene. 

FAU diskuterte dette i noen grad, og tenker at AKS kanskje kan begynne med å spørre de 

foreldrene som melder elever av AKS, om hvorfor de gjør det. 

6. 17.mai-komiteen. Status  

Ragnar Jacobsen orienterte. Forberedelsene i komiteen går som planlagt. Toget vil i år starte ved Røa 

Kirke og går sammen med Voksen Skole. Opplegget i skolegården er stort sett som før, med noen 

forenklinger som gjør logistikken enklere. Det vil i år bli masse flotte premier.  

7. Eventuelt  

Det vil muligens være behov for et ekstraordinært møte i FAU angående oppgradering av skolegården. 

Nærmere innkalling vil da komme  

 

 

 

 

 
 


