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

Til stede: Hanne Melhus-Kittelsen, Kjetil Gill Østvold, Olav Sommer Bjørnson, Ragnhild Grytten, 
Sverre Blandhol, Yvonne Garthe, Karoline Hoel Balstad, Elise Letting Madsen 

Forfall: Annette Franck, Guro Brækken, Kai Robert Gundersen, Lars Røise 

 

1. Orientering fra rektor 
 
Rektor Karoline Hoel Balstad er tilsatt som rektor i et vikariat som løper fram til 31. juli.  
 
Klager til fylkesmannen: 
Rektor orienterte om sakene som har pågått med fylkesmannen. Det er nå ro rundt sakene etter at 
fylkesmannen og foreldre er tilfreds med de tiltak som er iverksatt fra skolens side.  
 
Rektor orienterte om det psykososiale arbeidet ved skolen og at det jobbes med å forbedre 
rammeverket ytterligere, derav å etablere en tydeligere handlingsplan for håndtering av eventuelle 
voldshendelser.  Rektor har mye erfaring med å håndtere vanskelige saker fra andre skoler, og vil 
bruke dette til videre arbeid på Bogstad. Rektors inntrykk er at elevene trives godt på Bogstad skole.  
Rektor kom med en klar oppfordring til alle foreldre om å melde fra om det er noe man er 
misfornøyd med. Det de vet om får de gjort noe med! 
 
Evaluering av den digitale satsningen: 
Det ble ytret et ønske fra FAU om å evaluere nettsatsingen ved Bogstad skole.  
Ettersom Bogstad skole er midt i implementering av denne satsningen mener rektor det er litt for 
tidlig med en evaluering og at man vil få mer ut av denne når det har gått litt mer tid. Rektor 
kommenterte også hvor mye som er positivt med satsningen. Mer bruk av skjerm bidrar til 
engasjement og motivasjon. 
 
Det ble bemerket særlig 3 forhold fra FAU som er en del av bakgrunnen for spørsmålet: 
 
1) Hvor mye skjermtid bør et barn ha? Alle lekser er nå på skjerm så det kan fort bli i overkant mye 

for elevene. Rektor mener man må skille mellom skjermtid brukt til underholdning og skjermtid 
for opplæring. FAU er ikke umiddelbart enig i dette. 
 

2) For matte på multismart-øving så er det kun lagt opp til hvor mye tid man bruker.  Mange 
foreldre synes det er litt uklart å forholde seg til en slik lekse uten et tydelig mål.  Man har lite 
følelse med om det barnet får gjort er bra eller dårlig. 
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3) I starten av skoleåret var det veldig viktig for skolen å ikke sende ut lekser på enkelte trinn på 
mail, men kun ha dette på One note. Det var ikke særlig hensiktsmessig for foreldrene, og da 
Onenote i tillegg ikke fungerte optimalt, så virket det hele litt forhastet. Skolen bør tilstrebe å ha 
en god back-up løsning for slike overgangsperioder. Det må legges til at dette nå er løst, men var 
oppe i FAU i høst.   
 

 
2. Parkeringsutfordringer og trafikksikkerhet ved Ankerveien/Bogstad skole 

Det jobbes med forskjellige løsninger på trafikksituasjonen i Ankerveien. Skolen er i dialog med flere 
etater om dette. Akkurat nå er snørydding det aller viktigste og skolen jobber med å få prioritet. Det 
er også en rekke andre tiltak som vurderes både for Peder Ankers plass og Ankerveien. Hanne 
Melhus Høeg følger opp fra FAU. 

 

3. Tilbakeføring av tilskudd fra FAU til sandkasse 

FAU besluttet tidligere å gi 80.000 kr. som bidrag til sandkasser på skolen. Skolen har ikke lenger 
behov for disse pengene da den opprinnelige rammen dekker også sandkasser. Dermed tilbakeføres 
dette. 

 

4. Uteområdene og åpningsfest. Søknad om midler fra FAU 
 
Det skal arrangerest en offisiell åpning av skolegården 15.mai. I den forbindelse har skolen hatt 
ønske om å lage en flott fest for alle barn og voksne med et spenstig fysikkshow. Dette koster kr. 
35.000,- og skolen har søkt FAU om støtte til dette. FAU stemte over dette og innvilger søknaden. 
 
 
5. Ansettelse av rektor 
 
Driftsstyret har kommet med forespørsel til FAU om det er noe vi ønsker å fremme i forbindelse 
med valg av ny rektor mtp egenskaper eller andre ting vi er opptatt av at ivaretas. FAU har ikke 
spesifikke ønsker utover det som står i utlysningsteksten. 
 
 
6. 17. mai arrangement 

17. mai arrangementet nærmer seg og 3.trinn er som vanlig ansvarlig. Ragnhild orienterte om at de 
er godt i gang.  Det kan være at byggearbeidene ikke er avsluttet innen da. Vi håper det ikke påvirker 
arrangementet og må finne en løsning på å skjerme av eventuelle uferdige arbeider. 
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FAU trenger telt over salgsbod/kakebord. Olav orienterte om at teltene vi pleier å låne ikke lenger er 
tilgjengelig. Det ble diskutert om FAU like gjerne skulle kjøpe egne telt som kan være lagret på 
skolen.  Olav følger opp videre. 

 

7. Økonomi 

Kjetil orienterte om økonomi. Resultatet fra juleavslutningene/den levende skogen ble omtrent likt 
som tidligere år. Regnskapet for øvrig viser at vi for tiden har god økonomi utover det som er satt av 
til leirskoler. 

 

8. Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 

 


