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

Til stede: Annette Franck, Brynhild Farbrot, Cathrine Amundsen Dahl, Guro Brækken, Hanne 
Melhus Høeg, Kai Robert Gundersen,  Kjetil Gill Østvold, Lars Røise, Ragnhild Grytten, Yvonne 
Garthe 

Møteleder: Cathrine Amundsen Dahl 

Referenter: Guro Brækken og Cathrine Amundsen Dahl 

Forfall: Olav Sommer Bjørnson, Sverre Blandhol 

 

1. Velkommen 
 

2. Presentasjonrunde 
 
 

3. Orientering fra rektor 

Det er forsinkelser ved ferdigstillelse av uteområdet. Entreprenør venter på et lekeapparat fra Polen, og 
når dette kommer på plass kan resten av arbeidet gjøres ferdig. De gjør seg ferdig med alt arbeidet i 
nedre skolegård før de gjør arbeidet i øvre skolegård. De tre nye, små kunstgressbanene har åpnet og er 
veldig populære. Det er oppdaget utfordringer med drenasjen i bakken ved amfiet ved kraftig regn. 

Kai Robert Gundersen tilbød seg å kontakte Harald Myhre i Undervisningsbygg for å purre på 
ferdigstillelse av arbeidene på foreldrenes vegne. En slik henvendelse koordineres/avstemmes med 
rektor Brynhild først. 

Bruk av iPad/nettbrett er på god vei inn i skolen. Nå er det 1-1 dekning på 1.-3. trinn. Målet er at 4. og 5. 
trinn skal få iPad’er i løpet av kommende år, og de siste to trinnene i påfølgende år. Det arbeides med en 
plan for dette. 

Skolestarten har gått fint. Det er mange nye lærere, og de har funnet seg vel til rette. En del av dem er 
på kurs for tiden, og da blir gruppesammensetningen endret litt for å håndtere dette. Tilbakemeldingene 
så langt viser at sammenslåingen av 3. trinn fra tre til to klasser har fungert bra. 

Skolen har fått ny kontorleder med svært nyttig og relevant kompetanse for skolen. Utfordringen er at 
hun ikke får alle systemtilganger før hun har vært gjennom en rekke kurs på skolens systemer, og derfor 
har det vært en utfordring å få ut alt vi har etterspurt av kontaktlister etc. 

Bogstad skole scorer godt på Foreldreundersøkelsen. FAU fikk resultatene utdelt på papir, og dette er 
scannet og sendt til FAU-medlemmene. 
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4. Slik jobber FAU 

Alle i FAU tar innspill fra foreldrene direkte eller indirekte via foreldrekontaktene, muntlig eller skriftlig. 
Vi representerer alle FAU og tar saken videre i FAU, før vi gir tilbakemelding i den enkelte sak, 
fortrinnsvis gjennom referat fra møtene. Alle i FAU har taushetsplikt ift enkeltsaker eller enkeltpersoner.  

 

5. Valg av leder, nestleder kasserer og sekretær 

Cathrine Amundsen Dahl går av etter 5 år som leder og totalt 8 år i FAU. 

Det lyktes ikke å få noen til å påta seg vervet som leder i løpet av møtet, og det blir derfor nytt FAU-
møte tirsdag 26.09.17 før møtet med foreldrekontaktene der målet er å få dette på plass. Nestleder vil 
fungere som leder inntil rollen er besatt.  

Nestleder: Lars Røise 

Kasserer: Kjetil Gill Østvold 

Sekretær: Guro Brækken 

 

6. Juleavslutning 

Ansvarlig: Annette Franck 

 

7. 17. mai – arrangement, valg av ansvarlig 
Denne oppgaven tilligger FAU-representantene for 3. trinn, som er Ragnhild Grytten og Sverre Blandhol 
 
 

8. Valg av AKS-ansvarlig og representant i skolemiljøutvalget 
Yvonne Garthe fortsetter som AKS-ansvarlig og Hanne Melhus Høeg i skolemiljøutvalget. 

 

9. Kort orientering om driftsstyret 

Driftsstyret er det høyeste organet på skolen. Styret består av to ansatte, to foreldre og tre kommunale 
representanter. Rektor er styrets sekretær. 
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Det skal være driftsstyrer ved alle skoler i Oslo. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og 
rektor.  Driftsstyrets medlemmer oppnevnes av byrådet og sitter for to år av gangen. Møtene er åpne 
for alle. 

Driftsstyrets oppgaver er å se til at skolen drives etter gjeldende retningslinjer, og driftsstyret vedtar 
årlig skolens budsjett og strategiske plan. Driftsstyret har vanligvis fem møter i året; to om høsten og tre 
om våren. 

Styreleder: Lars Røise (foreldrerep.) 

Nestleder: Beate Holland (pol . rep.) 

Medlemmer: Beate Holland (pol.rep.), Yasmin Mujahid (pol.rep.), Arild Gjervan (pol.rep.), Jon Heiberg 
(ans.rep.), Ingvild Vestmoen (ans.rep.), Kjetil Gill Østvold (foreldrerep.) 

Sekretær: Brynhild Farbrot (rektor) 

Cathrine A. Dahl er vara for foreldrerepresentantene. Det skal være tre vararepresentanter, så FAU-
leder må sjekke med rektor Brynhild hvem som er meldt inn for inneværende periode. 

 

10. Mottatte henvendelser fra foreldre eller skolen 

Skoleveien (fra foresatte) 

- Ankerveien . Det har vært observert høy hastighet i Ankerveien ned mot skolen -  kan noe gjøres? 
Hanne Melhus Høeg følger opp fra FAU sin side 
 

- Linhusveien/Nordengveien. Uoversiktlig og trafikkert veikryss. Saken har vært oppe i FAU flere 
ganger tidligere. Ved henvendelser til Bymiljøetaten har vi da fått tilbakemeldinger om at veien er 
for smal til å lage fortau, og til å lage fotgjengerovergang. Vegetasjon kan være en  utfordring om 
sommeren og brøytekanter om vinteren. Det har på forespørsel blitt satt opp fartsdumper i 
Linhusveien, men det kan være vel verdt å ta en ny henvendelse til Bymiljøetaten for å få til en 
befaring slik at de kan vurdere om mer kan gjøres. Kai Robert Gundersen følger opp dette. 

FAU vil følge opp med mulige tiltak for forbedret  trafikksikkerhet i nærskoleområdet. 

 

Opplegg for juleavslutning (fra skolen) 

Henvendelsen lød: 

«Som vi snakket om på storteam så har vi et ønske i forbindelse med forestilling på 3. og 4.trinn. 
Vi ønsker å legge fremvisning av «Den levende skogen» til første uken i desember, og da bruke dette som 
en juleavslutning for trinnene.  
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Vi må da fordele dette over tre kvelder, og tre forestillinger.  

Det kan også her være mulighet for kakesalg til leirskole, om det er ønskelig.  

Normalt har vi hatt to kvelder med juleavslutninger for 1. – 6. trinn med café i regi av FAU. B-basen 
kommer til å bruke mye tid på "Levende skogen" og mener at det blir i overkant å skulle ha 
juleavslutning i tillegg. Er det mulig å endre opplegget i år? FAU kan arrangere café under de tre 
forestillingene til B-basen.» 

Dette har vært gjort tidligere. Det blir jo mer jobb og mer logistikk å fordele juleavslutningene over fem 
dager, istedenfor to dager, men vi forstår godt at 3. og 4. trinn ønsker å gjøre det på denne måten. FAU 
sier ja til dette, og foreslår at man kopierer løsningen fra tidligere år om at 6. trinn har ansvaret for å dra 
i gang planleggingen og gjennomføring av de to ordinære juleavslutningene, som da blir én dag for 6. og 
2. trinn, og påfølgende dag for 5. og 1. trinn. 

Ansvaret for servering på de tre «Den levende skogen»-forestillingene blir gitt til 4. trinn, som for å gjøre 
det enkelt og for å slippe å bemanne kafé etc, organiserer kakebakst og kaffe fra foreldrene, og så får 
alle oppmøtte til å betale f eks 50 kr i inngangspenger per person som ikke er elev på 3. eller 4. trinn. Til 
gjengjeld blir det da «fri servering». Dette for å sikre inntekter til FAU-kassen også fra disse to trinnene. 

 

11. Datoer for kommende FAU-møter 

Tirsdag  24.10.2017 og mandag 20.11.2017, Bogstad skole, kl 20:00 

 

12. Andre aktuelle datoer 

Fellesmøte for FAU og foreldrekontaktene   

26.09.17: Bogstad skole, kl 20:00 

OBS: FAU-møte i forkant – oppmøte kl. 19.30 – på agendaen: valg av leder 

Kurs for nye FAU-ere i regi av Oslo KFU 

19. 10.17: Voksenopplæring, Helsfyr 

Møte i skolegruppe E og F i regi av Oslo KFU 

27.09.17: Ila skole 

15.11.17: Fagerborg skole 
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13. Eventuelt 

Kursdagene med nettvettforedrag er gjennomført. Kursinnholdet er svært relevant for alle trinn, og det 
vil vurderes når foredraget eventuelt skal gjentas.  

Alternativ til 17 mai tog i sentrum ble kort diskutert etter en henvendelse fra foreldre. 

FAU følger opp arbeidet med oppussing av skolegården for å få fortgang i prosessen.  

 

 


