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Sted: Bogstad skole, kl 20:00-22:00 

Til stede: Hanne Melhus-Kittelsen, Kjetil Gill Østvold, Lars Røise, Olav Sommer Bjørnson, 
Ragnhild Grytten, Sverre Blandhol, Yvonne Garthe, Guro Brækken, Karoline Hoel Balstad 

Forfall: Annette Franck, Kai Robert Gundersen 

 

1. Orientering fra rektor 
 
Karoline Hoel Balstad tilsettes som rektor i fast stilling ved Bogstad skole fra 1 august 2018. Hun vil 
gå ut i svangerskapspermisjon etter høstferien og i hennes fravær, på litt over 6 måneder, vil en 
ekstern kandidat tiltre som vikar.  
 
Åpningen av skolegården var vellykket, og barna er stolte av den nye skolegården. Lekeområdene og 
ballbanene brukes mye også utenom skoletid, og rektor har mottatt én naboklage på støy fra 
skolegården kveldstid.   
 
Det var et godt oppmøte av barn og lærere i 17-mai toget i sentrum. Henting av barna ved Nobels 
Fredssenter etter toget var litt uoversiktlig, og det er mulig at det blir et annet hentested neste år. 
Oppmøtet på 17-mai arrangementet på skolen på ettermiddagen var også bra.  
 
I forbindelse med befaring av trafikkselskapet som skal sette opp skilt ved skolen, ble flere biler 
bøtelagt for feilparkering. Hentesone/avsetning av elever vil være ved Peder Ankers plass. Det vil bli 
digital registrering av bilene som får parkeringstillatelse ved skolen. Innkjøring forbudt til 
skolegården unntatt etter kl. 17 på hverdager og alle dager med skolefri, da det vil være fri parkering 
ved skolen.  
 
Kutt i budsjettet for Bogstad skole har blitt gjennomført. Kuttet tilsvarende en fulltidsstilling, og 
skolen har derfor sett seg nødt til å stramme inn på lærerressursene i 5-6 trinn. 
 
Sosiallærer Anette Weiberg-Aurdal planlegger sammen med Mobbeombudet et kurs i nettvett for 
foreldre og foresatte i 1-3 trinn. Kurset vil gjennomføres før høstferien, og foreldre oppfordres til å 
møte på dette. Det blir antakelig et tilsvarende nettkurs for foreldre til elever i 4-7 trinn. 
 
Rektor informerte om at hun nylig har konfiskert et balltre i skolegården, grunnet at balltreet ble 
håndtert på en måte som medførte fare for slagskader. 
 
Utvikling av ny evalueringsform er i prosess. De nye retningslinjene for halvårsevaluering av elevene 
åpner opp for at hver enkelt skole kan velge hvilken evalueringsform som er ønskelig.  Bogstad skole 
vil lage et skriv om den nye evalueringsformen når den er klar. 
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2. Evaluering av året i FAU 

Overgangen med ny FAU-leder for skoleåret 2017/18 har gått bra. De største sakene gjennom året 
har vært oppfølging av arbeidet med skolegården og arbeid med trafikksikkerhet. Mobbesaken fra i 
høst har vært en utfordrende sak for FAU, men det ser heldigvis ut til at det nå har blitt ro i de 
klassene det gjaldt. 

 

3. Rekruttering til FAU 2018-2019 

Kjetil Gill Østvold og Yvonne Garthe fortsetter i FAU. Sverre Blandhol, Ragnhild Grytten, Olav 
Sommer Bjørnson og Hanne Melhus-Kittelsen ønsker gjenvalg. En oversikt over rekrutteringsbehov 
og kandidater så langt fremgår av tabellen nedenfor.  

 

Trinn Antall år Kandidat På valg? Dato foreldremøte 
1 1 Trenger to På valg Onsdag 29.august 
1 1 Trenger to På valg  
2 2 Sverre Blandhol På valg Mandag 3.september 
3 1 Kjetil Gill Østvold Ikke på valg Mandag 3.september 
3 1 Trenger en På valg  
4 2 Ragnhild Grytten På valg Onsdag 5.september 
5 1 Yvonne Garthe  Ikke på valg Onsdag 5.september 
6 1 Hanne Melhus-Kittelsen På valg   
6 1 Trenger en  På valg Torsdag 6.september 
7  1 Olav Sommer Bjørnson På valg  Torsdag 6.september 

 

Ansvarlige for presentasjon av FAU og rekruttering til FAU på høstens foreldremøter, er:  

1. trinn – Ansvarlig: Sverre Blandhol  
2. trinn – Ansvarlig: Sverre Blandhol  
3. trinn – Ansvarlig: Kjetil Gill Østvold 
4. trinn – Ansvarlig: Ragnhild Grytten 
5. trinn – Ansvarlig: Yvonne Garthe 
6. trinn – Ansvarlig: Hanne Melhus-Kittelsen 
7. trinn – Ansvarlig: Olav Sommer Bjørnson 
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4. Økonomi 
 
Kjetil Gill Østvold orienterte om FAU’s regnskap for skoleåret 2017/2018. Inntektene blir i hovedsak 
dekket av 17 mai arrangementet, i tillegg til klassekasser og juleavslutninger. Hovedutgiften har vært 
leirskole for 7. trinn. 
 
Inntekter:     117 130 
Utgifter:    164 830 
Resultat:      -47 700  
Beholdning (11.06.2018):   227 814  
 
 
5. Møteplan for høsten 2018 
 
Første FAU-møten for høsten 2018 blir mandag 10. september kl. 20.00 på Personalrommet, 
Bogstad skole.  
 
 
6. Forslag om å gi noe av overskuddet fra 17. mai arrangementet til veldedig formål 

Det var positiv stemning til å støtte et veldedig formål, men da bør foreldre opplyses om det i 
forkant av arrangementet. Det understrekes at hoveddelen av inntektene til FAU går til å støtte den 
årlige klasseturen i 7. trinn. 

 

7. Eventuelt 
 
Det er tilbakemeldinger fra foreldre om barn som klatrer og faller ned fra betongmuren og slår seg, 
ved inngang B. Det ble kort diskutert hva som kan gjøres for å forhindre at barn klatrer på muren.  
 
FAU foreslår at bussreisen fra skolen til 17-mai toget i sentrum kan betales med vipps. Dette følges 
opp av FAU 2018/2019. 
 
 

 


