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Sted: Bogstad skole, kl 20:00-21:30 

Til stede: Annette Franck, Brynhild Farbrot, Gry Stubberud, Guro Brækken, Hanne Melhus Høeg, 
Kjetil Gill Østvold, Olav Sommer Bjørnson, Ragnhild Grytten, Sverre Blandhol, Yvonne Garthe 

Forfall: Kai Robert Gundersen, Lars Røise 

 

 

1. Plan for psykolsoialt arbeidsmiljø v/Gry Stubberud 
 
Plan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ble presentert av assisterende rektor Gry Stubberud. 
Planen er utarbeidet ved skolen og er primært ment som et arbeidsredskap for lærere og 
personalet, hvor formålet er - ved aktivt bruk - å sikre at alle elevene på skolen opplever et 
psykososialt miljø som virker positivt på elevenes helse, trivsel, læring, trygghet og sosial tilhørighet. 
Planen vil publiseres på Bogstad skole sine hjemmesider. 
 
 
2. Orientering fra rektor 
 
Fylkesmannen har mottatt klager fra to foreldrepar ved Bogstad skole rettet mot aktivitetsplan ved 
skolen. Saken gjelder elev med gjentakende krenkende atferd, og grunnet personvernet ble det ikke 
informert om detaljer rundt saken. Fylkesmannen vil  vurdere om skolen har handlet i samsvar med 
Opplæringsloven, og kan treffe vedtak uten klagerett fra skolen. Rektor og skoleledelsen bruker mye 
tid og ressurser på å følge opp situasjonen. Saken tas svært alvorlig, og vil være en læringssituasjon 
da skolen ikke har vært involvert i liknenede saker tidligere. Rektor har vært i møte med blant annet 
Justeamet, Fylkesmannen og Mobbeombudet. Mobbeombudet vil holde et foreldremøte i nær 
fremtid for de klassene det gjelder.  
 
Kommentar: FAU vil følge opp saken. 
 
 
3. Juleavslutning 
 
Annette Franck orienterte om status på forberedelsene til juleavslutningene. «Levende skog» 
forestillingene for 3 og 4 trinn vil gå over tre kvelder; 5, 6 og 7 desember. Ved dette arrangementet 
har klassene bestemt at det ikke skal være inngangspenger, men det vil være kakesalg og inntektene 
går til FAU.  Datoene og tidspunkter for alle juleavslutningene står i kalenderen på skolens 
hjemmesider.  
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4. Uteområdene 
 
Sandkasseprosjektet er godt i gang, estimert pris er rundt kr 30 000. FAU overlater til skolens ledelse 
å avgjøre type sandkasse, plassering, oppfølging av arbeidet, og vil overføre bevilgningen til 
sandkasse til rektor Brynhild når det eksakte beløpet er klart. Det er mulig at deler av utgiftene kan 
dekkes av midler som allerede finnes i prosjektet. 
 
Det er observert annleggstrafikk  og annleggsarbeidere som røyker i øvre skolegård i områder hvor 
barna ferdes, i friminutt og i tidspunkter hvor barna går til og fra skolen. Rektor er informert og vil ta 
saken videre. 
 
  
5. Ressursfordelingsmodellen for Osloskoler 
 
Det er meldt bekymring fra rektorer og FAU ved mange skoler i Oslo om utviklingen av 
ressursfordelingen for grunnskolene i Oslo. Finansieringen er på kanten til uforsvarlig for de skolene 
som ikke har særlig utfordringer, og derfor får lite av midler gjennom de andre elementene enn 
stykkpris per elev i ressursfordelingsmodellen (sosiodemografiske kriterier, særskilt tildeling for 
spesialundervisning, særsilt tildeling for språkopplæring mm.) Dette er også påpekt i Deloittes 
rapport om fordelingsmodellen. FAU ved Bogstad skole har sammen med flere andre skoler skrevet 
under på «Opprop mot ny ressursfordelingsmodell»; et brev sendt til skolebyråden hvor det ytres 
sterk bekymring rundt den skjeve ressursfordelingen. Eventuelle endringer av de økonomiske 
rammene i modellen bør komme som tilleggsbevilgninger  - og ikke forfyltning av midler innenfor 
modellen - slik at den faste elevsatsen er i stand til å dekke kostnadene for forsvarlig drift og ivareta 
elevers behov for tilpasset undervisning ved alle grunnskoler i Oslo. 
 
 
6. Eventuelt 
 
FAU har mottatt ønske fra forelder om innkjøp av mikrobølgeovn(er) til elevbruk, slik at det blir 
mulig for elever å varme opp lunsj på skolen. FAU har forhørt seg med rektor, og tilbakemeldingen 
var «Vi ønsker ikke elektriske apparater ut over det skolen bruker i undervisningen rundt på basene 
grunnet brannsikkerhet». 
 
 
Lima foto har sendt forspørsel og tilbud på skolefotografering i 2018. Et eventuelt bytte av 
skolefotograf vil vurderes på et senere tidspunkt. 
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FAU vil fremover få et «Nytt fra FAU-spalte» i Bogstadnytt, som jevnlig publiseres på Bogstad skole 
sine hjemmesider. 
 
 
Kommende FAU-møter i 2018, kl 2000, Bogstad skole: 
15.01, 12.03, 23.04, 11.06 

 


