
 

 

Rapport FAU Bogstad skole august 2019 - juni 2020 

Innledning	
Denne rapporten oppsummerer arbeidet i FAU ved Bogstad skole skoleåret 2019/2020.   

Medlemmer 
FAU har hatt følgende medlemmer: 
 
Trinn Valgt antall 

år 
Navn  Ansvarsområde  

1 1 Cecilie Ramse Sekretær  
1 1 Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen  
2 2 Mats Bjerkaas AKS-koord.; driftsstyret  
3 1 Therese Doresius 17. mai 
3 1 Sverre Blandhol Leder 
4 2 Elin Saga Kjørholt Driftsstyret  
5 1 Jøran Pecher Kasserer  
6 2 Ida Stendahl Skolemiljøutvalget 
6 1 Hilde Nyrud Juleavslutning  
7 1 Hanne Melhus-Kittelsen Nestleder 

Møter 
Det har i løpet av skoleåret vært avholdt 7 ordinære FAU-møter. I tillegg har det vært et 
fellesmøte med FAU og foreldrekontaktene. FAU har også vært representert ved ett 
fellesmøte i skolegruppe F (= skolene i Vestre Aker, Ullern og Frogner bydeler) i Oslo KFU 
(Oslo kommunale foreldreutvalg). FAU har i tillegg deltatt på to møter i skolemiljøutvalget, 
og har også to representanter i skolens driftsstyre, som har avholdt 5 møter i løpet av 
skoleåret. 

Saker 
FAU har som vanlig hatt store og små saker som omhandler skole-hjem-samarbeidet på 
agendaen, der kommunikasjon og informasjonsflyt mellom skolen og AKS, og de foresatte, er 
sentrale elementer. Vi opplever at samarbeidet med skolens ledelse, AKS-ledelsen og lærerne 
er konstruktivt og godt. Det er lav terskel for å ta opp saker begge veier, god dialog og vilje til 
å finne gode løsninger. 
 
Den dominerende saken våren 2020 har vært Covid-19 pandemien, skolens tiltak og 
situasjonen for barn og foreldre i den forbindelse. Ved siden av behandlingen av saken i FAU, 
har FAUs leder leder for Driftsstyret hatt en rekke telefonmøter med skoleledelsen for å 
diskutere særlig kommunikasjonen mellom skole og foreldre i de ulike faser av pandemien. 
FAU har opplevd denne kontakten som konstruktiv og god. Samtidig vil FAU også berømme 
foreldre og elever for måten de har håndtert den vanskelige situasjonen på. 
 
FAU har hatt oppmerksomhet om digital skole, og i flere møter oppfordret til og fulgt opp 
skoleledelsen når det gjelder systematisk evaluering av bruken av læringsbrett og andre 
digitale hjelpemidler i undervisningen. FAU vil fortsette å ha fokus på denne saken.  
 



 

 

FAU har hatt dialog med Elevrådet, som har ført til retningslinjer for hvordan Elevrådet kan 
søke midler fra FAU til tiltak som gavner elevene og faller inn under FAUs formål.  
 
FAU har også vært opptatt av trafikksikkerhet og har gjennom året hatt løpende dialog med 
skolen om utfordringer og tiltak i den forbindelse. 
 
Skolemiljøet nyter godt av en foreldregruppe som er svært engasjerte i alle aspekter ved 
barnas skolehverdag. Det er totalt sett relativt få henvendelser fra foreldrene til FAU om å ta 
opp saker/problemer med skolen.  
 
Foreldrene viser god dugnadsånd i forhold sosiale aktiviteter, og det er i løpet av året svært 
mange foresatte i sving med å bidra til planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer. 
De største har juleavslutningsarrangementene, men det avholdes også utallige klassetreff, 
trinntreff og foreldretreff gjennom skoleåret. 
  
FAU har stått ansvarlig for gjennomføringen av skolens julearrangementer over to kvelder. 
Disse arrangementene ble også i år gjennomført på en meget god måte. Besøket var bra og 
arrangementene genererte til sammen overskudd på kr 29 000 som går til FAU-kassen, hvis 
største årlige utgiftspost er støtte til leirskole for 7. trinn (kostnad 2020: 75.000).  
 
FAUs økonomi er solid, med bankinnskudd på noe over kr. 170.000,- ved periodens slutt. 
Korona-situasjonen har ført til bortfall av inntekter, fordi 17. mai-arrangementet på skolen ble 
avlyst. Dette har tradisjonelt vært FAUs største inntektskilde. Årsresultatet er derfor negativt, 
med et underskudd på kr. 74.113,-. På grunn av den usikre situasjonen har vi budsjettert med 
to alternativer for 2020-21, ett basert på at juleavslutning og 17. mai kan gjennomføres som 
vanlig, og ett basert på større eller mindre fravær av inntekter som følge av disse 
arrangementene.  
  



 

 

Økonomioversikt – resultat og balanse for 2019/20, samt resultat for de to 
foregående skoleår, og budsjett for 2020/21 
 

 
Budsjett 2020_21 

Alt. 1 
Budsjett 2020_21 

Alt 2 (korona)* 
Resultat  
2019_20 

Resultat  
2018_19 

Resultat  
2017_18 

Overskudd juleavslutning 25,000  12,000  29,044  28,968  27,102  

Overskudd 17. mai 70,000  35,000  39,250  69,256  72,926  

Diverse inntekter   0  6,288  0  

Renteinntekter 100  100  82  24  102  

SUM INNTEKTER 95,100  47,100  68,376  104,536  100,130  

      
Kostnad leirskole 7. trinn -75,000  -75,000  -75,000  -75,000  -75,000  

Kostnader seminarer etc 0  0 0  0  -13,855  

Gaver til skolen -15000 -15000 -54,855  -4,444  -40,127  

Gaver til skolens personale 0  0  -10,525  -5,000  -500  

Diverse kostnader -10,000  -2,000  -2,109  -1,650  -18,348  

Gebyrer -200  -200  0  0  0  

SUM KOSTNADER -100,200  -92,200  -142,489  -86,094  -147,830  

Overskudd/Underskudd -5100 -45,100 -74,113  18,442  -47,700  
 
* I dette budsjettet (alternativ 2) er det beregnet lavere inntekter. Dette skyldes potensielt avlyste arrangementer (juleavslutning og 17. mai) 
pga. situasjonen rundt koronaviruset.  
 
 
Balanse  
 

Eiendeler  Egenkapital/gjeld  

Bankinnskudd v periodens slutt   
172,143.61  

Egenkapital v periodens start   
246,256.61   

    
  

Resultat i perioden 
  

  
-74,113.00  

    
172,143.61 

     
172,143.61 

 
 
 
 
 
Sverre Blandhol,  
leder FAU Bogstad skole 
(sign.) 


