
Referat FAU-møte Bogstad Skole 29.11.2016 

Tilstede: Yvonne Garthe, Kjetil Gill Østvold, Cathrine A. Dahl, Ragnar H Jacobsen, Hanne Melhus 

Høeg, Ragnar Jacobsen, Per Hagen, Ingvil Gjelsvik, Lars Røise 

Forfall: Ingvil Gjelsvik 

1. Skolens ledelse orienterer og svarer på spørsmål (Gry Stubberud) 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Gode resultater, litt svakere enn fjoråret, bedre enn landet. Det er også forskjeller mellom 

kontaktgruppene. Skolen arbeider med dette. 

Nasjonale prøver 8. trinn (Hovseter-elever fra Bogstad) 

Også her bedre enn landet, Samme elever målt i 5. og 8. trinn har bedret resultatene. 

Elevundersøkelse: 5. – 7.  trinn. 100 % deltakelse. Stigende trivsel 2014 – 2016. Noen signaler om ikke 

nok arbeidsro på Basene 

87,5 %opplever ikke mobbing. Også fokus på digital mobbing. Skolen jobber tett med Elevrådet for 

videre kommunikasjon og tiltak. 

Skolegården: Litt forsinkelser. Noen utsatte møter, et nytt møte 7. desember. Litt dårlig fremdrift fra 

Etaten.  Opplever egentlig ikke noen problemer, bare at prosessen går langsommere enn hva 

Undervisningsbygg selv anslo.  

Sak fra noen foreldre:  Mobilbruk. Mange bruker telefonen til spill i AKS-tiden. Noen tar også 

telefonen med ut i skolegården. Skolen setter fokus på at dette ikke er tillatt. 

System for anmerkninger: Trues mye med men brukes ikke. De «lovlydige» ser at det ikke er noe 

poeng å være «snill». FAU oppfordrer skolen til å gjennomgå dette og ha lik praksis. 

Ny mannlig undervisningsinspektør er ansatt. Tiltrer 1. januar. 

2. Valg til Driftsstyret 

Nye Driftsstyrerepresentanter må velges: Lars Røise går inn.  Kjetil, Ragnar J. eller Hanne går inn. 

Avklares med CAD i løpet av uken. 

3. FAU 2. trinn 

Sara Grøndahl har meldt at hun må trekke seg fra FAU av personlige årsaker. FAU oppfordrer 

foreldrekontaktene på 2. trinn til å finne en ny representant. Hvis det ikke blir noe av, velger FAU å la 

plassen stå åpen og velger 2 stk. fra 3. trinn til høsten. Det siste er ikke ideelt med tanke på 3. trinns 

ansvar for 17. mai. 

4. Fellesmøte i skolegruppe E og F  

PH refererte fra møtet. Det var nyttig å delta, men ingen spesielle oppfølgingssaker for FAU 

5. Juleavslutning 

Juleavslutning opplegg i rute. Baserer oss på kontanter, men bruker privat VIPPS som tilleggsløsning. 

5. og 6. trinns foreldre er varslet og oppgaver fordelt. Invitasjon til alle foreldre legges ut på Portalen 

kombinert med SMS-varsling. I tillegg går invitasjonen ut som ranselpost. 



6. Stiftelse av FAU Bogstad Skole 

Stiftelsesmøte FAU Bogstad skole: 4 stiftere: CAD, Lars Røise, Kjetil Gill Østvold og Yvonne Garthe. 

FAU blir da registrert i registeret for Frivillighet. Dette medfører at vi får et organisasjonsnummer og 

kan få økonomien bort fra en privatkonto. I tillegg kan vi få VIPPS bedrift. 

7. Saker fra AKS 

Trafikkfarlig å gå fra AKS til isen på BVP. Mulig å få til en port lengre ned? Skolen må evt. Kontakte 

golfklubben.  

4. trinn og AKS. Mange gutter går ikke på AKS. Runde om årsak/tiltak har vært mellom 4. 

trinnsforeldre og kommentarer er sendt AKS.  

De unge ansatte bruker mye tid telefon og er derfor dårlige rollemodeller. I tillegg oppleves mange 

som veldig strenge. Dette tas opp med Kim 

8. Eventuelt 

Dokumenter fra FAU er ikke tilgjengelig på nett. I tillegg mangler oversikt over medlemmer.  Ingvild 

og CAD ser på dette og får opp dokumenter på skolens åpne sider.  

Bogstad, 24.11.2016 

Per Hagen 

Referent 

 


