
 

 

FAU-møte, Bogstad Skole 28.04.2016. 
Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl (CAD), Ragnar Jacobsen (RJ), Lene Wik Alfredsen (LWA), Ingvil 

Gjelsvik (IG), Hilde Nordahl (HN), Elisabeth Schøning (ES), Kristin Willoch Haugen (KWH), Knut 

Olav Irgens Høeg (KIH) 

Forfall: Nina Hodneland (NH)  

 

 

1. Info/diskusjonspunkter fra/med skoleledelsen (Brynhild Farbrot)  
 Skolens arbeid for et godt psykososialt arbeidsmiljø – oppdatering  

o Viser til info fra rektor i forrige FAU-møte (se referat 08.03.16) om to uavhengige 
tilfeller der foreldrene har valgt å ta barna sine ut av skolen blant annet begrunnet i 
dårlig skolemiljø og mobbing. I det ene tilfellet har det i etterkant vært tett dialog 
med foreldrene, og det har også vært avholdt et foreldremøte. I det andre tilfellet er 
erfaringen at skolen burde fattet et enkeltvedtak på et tidligere tidspunkt og løftet 
saken et nivå opp, og også være tydelige i kommunikasjon med foreldrene rundt 
dette. Skolen tar disse sakene svært alvorlig, og har fått en erfaring i forhold til 
hvilken praksis som er forventet.  

o I arbeidet med å forebygge psykososialt arbeidsmiljø vil skolen få besøk av 
Læringsmiljøteamet ved Lasse Dahl, som også skal bistå skolen i å utarbeide en ny 
plan for forebygging og håndtering innenfor psykososialt skolemiljø. Herunder har 
skolen flere tiltak som har fungert bra som ønsker å videreføre, blant annet 
ordningen med konfliktmeglere og trivselsledere.  

o Innspill fra FAU:  
 Vurdere hvor store foreldremøtene generelt bør være, det kan være 

vanskelig å diskutere saker i store grupper, og kanskje sette av mer tid for 
foreldrene på kontaktgruppenivå 

 Generelt bør foreldre få så tidlig som mulig info om når foreldremøter på 
skolen er, slik at de kan prioritere dette  

 5 minutter «speed-møte» med rektor for elevene 
 Er det noe mer FAU kan bidra med i dette arbeidet? Rektor understreker 

viktigheten av at foreldre kjenner hverandre, hvordan man snakker om 
andres barn, og at man er gode rollemodeller.  

 Nettvett – møte?  
o Skolen har ikke prioritert å ha et slikt møte nå i vår, da fokus har vært på 

psykososialt skolemiljø. Skolen ser gjerne at FAU også er med å bidra her. 
o Innspill fra FAU:  

 Enkelte skoler har hatt politiet på besøk, det er mest vanlig på 
ungdomsskolenivå, men det kan være mulig å tilpasse for 5., 6. og 7. trinn? 

 FAU ser på muligheter for å ha et slikt møte til høsten.  

 Uteområdene 
o Ronny Engebråten sendte en purring til Utdanningsetaten, og vi har når fått svar at 

det er Undervisningsbygg som har ansvaret her, og at saken skal tas opp i byråd. Vi 
kan forvente oss et svar om 3 uker.  

 Plan frem mot sommeren 
o Datoer for alle skoleavslutningene ligger i skolens kalender på nettsidene   
o Det arrangeres førskoledag 3.juni. Skolen vil informere neste års lærerplan rett før 

førskoledagen. Det gjøres da også gruppeinndeling på trinnene, med forbehold om 
endringer. Neste års kull på 1.trinn vil bli 57 elever.  

o Det har vært diverse markeringer i vår, både dansens dag og matematikkdag blant 
annet.  

o Siste skoledag er torsdag 23.juni  



 

 

 Annet, spørsmål fra FAU 
o Gruppeinndeling på trinnene: 1.trinn vil være 3 grupper også i 2.trinn til høsten. Det 

kan bli aktuelt å slå sammen på et senere tidspunkt, men foreløpig planlegges det 
ikke for det. Skolen vil informere foreldrene i 1.trinn om at det forsetter i 3 grupper.  

o Oslo kommune har holdt beredskapsøvelser og møter i forbindelse med 
17.maitoget. Nytt er at det alltid må være en person i skoleledelsen som ikke er med 
i toget, og som kan være i beredskap. Alle voksne som skal gå i toget skal gjennomgå 
opplæring.  

o FAU melder tilfeller der elever har vært plaget med vondt Vondt i øynene pga. 
dataskjermene som er på skolen (stasjonære på B-basen). Mulig dårlige skjermer? 
FAU ber skolen sjekke ut.  
 

2. Arbeidet med det sosiale miljøet på skolen/blant elevene – oppfølging fra forrige 
møte  
 FAU bør gjøre oss mer tilgjengelige ift å forebygge og bevare et godt psykososialt 

arbeidsmiljø, gjøre kjent at folk kan gå til oss. Vi må ha fokus på å være tilgjengelige 
rådgivere ift å se barn som blir på utsiden.  

 Et godt tiltak for å forebygge miljøet er å ha vennegrupper – FAU ønsker at det skal være 
vennegrupper på Bogstad skole, og at vennegruppene bør skiftes ut etter en periode. 
  

3. Statusoppdatering fra 17.maikomiteen (ES) 
Arbeidet er i rute, og mange premier er kommet inn. Det blir benyttet Vipps-løsning i år.  
 

4. Nytt fra ansvarlige for AKS, Skolemiljøutvalget?  
 Det er et problem at AKS-barn på A-basen ikke kan benytte telefonen for å avtale med 

foreldre angående å gå hjem. Foreldrene ønsker denne muligheten for å ringe hjem og 
gjøre avtaler, slik de har på B-basen. FAU støtter dette, og ber AKS om å vurdere om 
dette er mulig.  

 SMS-beskjeder kan sendes til AKS-telefonene. A-basen: 99 48 32 39, B-base: 99 48 32 62. 
 

5. Økonomisk status 
 FAU har per d.d. 185.000 på bok før 17.mai.  

 

6. FAU skoleåret 2016/17 – forberedelser til valg etc.  
 FAU har behov for flere nye representanter, og en oversikt over på hvilke trinn vil 

komme i neste FAU-møte.  

 FAU-representanter som takker for seg etter dette skoleåret:  
o Elisabeth Schøning  
o Kristin Willoch Haugen  
o Lene Vik Alfredsen  
o Nina Hodneland 

7. Eventuelt  
 Meldinger om lus på A og B-basen. FAU foreslår at det også kommer informasjon fra 

helsesøster om dette  

 Neste FAU-møte med sommeravslutning tirsdag 7.juni kl. 18:30.  
 


