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

Til stede: Annette Franck, Brynhild Farbrot, Guro Brækken, Hanne Melhus Høeg, Olav Sommer 
Bjørnson, Ragnhild Grytten, Sverre Blandhol 

Forfall: Kai Robert Gundersen, Kjetil Gill Østvold, Lars Røise, Yvonne Garthe  

 

1. Orientering fra rektor 
 
Det er sendt en klage til Utdanningsetaten rettet mot aktivitetsplan ved skolen, utarbeidet pga. 
krenkelser mot en elev ved skolen. Dette er en sak som Bogstad skole tar svært alvorlig. Saken vil 
også være en læringssituasjon, da skolen ikke har vært involvert i lignende klager tidligere. § 9A i 
opplæringsloven pålegger skoler en tydelig handlingsplikt ved kunnskap eller mistanke om at en elev 
blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Rektor Brynhild skal ha et møte med en jurist i 
Utdanningsetaten angående saken, og det vil komme mer informasjon fra skoleledelsen om tiltak 
mot krenkelser av elever på skolen. 
 
5, 6 og 7 trinn skal i høst svare på elevundersøkelsen. Elevrådet brukes aktivt i arbeidet. 
Undersøkelsen skal kartlegge hva elevene er fornøyd med og hva skolen kan bli bedre på. Deretter 
kan mulige tiltak til forbedringer utredes. FAU vil få presentert resultatene av Gry Stubberud så snart 
de er klare. 
 
Nasjonale undersøkelser er pålagt for elever i 7 trinn, og i Osloskolene gjennomføres de nasjonale 
prøvene også i 5 og 6 trinn. Nasjonale prøver for 5 trinn er i gang, og resultatene skal være klare i 
desember. De nasjonale prøvene er en generell karlegging av hver enkelt skole, men også et viktig 
verktøy for skolen for å evaluere hver enkelt elevs styrker og forbedringspotensialer.  
 
Etter nylig avhold driftsstyremøte har etaten åpnet for finansieringsstøtte til iPad/nettbrett med 1-1 
dekning på alle trinn innen 2020. Intensjonen med økt digitalisering i skolen er at dette vil fremme 
læring, i tillegg til å gi økt bevisstgjøring av etisk-kritisk bruk av digitale hjelpemidler. Noen apper til 
bruk ved lekser vil trenge tilgang til internett, og skolen er klar over potensielle utfordringer ved 
dette. Fremtiden vil kreve at man stadig kan oppdatere seg på ny teknologi, slik at også foreldre bør 
følge med på utviklingen. I november vil rektor Brynhild holde foreldrekurs i 
matematikkopplæringen med bla. introduksjon til læringsmetoder og tips til hvordan foreldre kan 
følge opp matematikkleksene hjemme. Bogstad skole har per i dag tre IKT ansvarlige, og bruker 
Sagene data som ekstern firma til brukerstøtte. 
 
Det vil i år som i fjor gis et valg mellom to alternative samlinger for elevene før jul, som vil foregå 
samtidig; julegudstjeneste i Røa kirke, og en fredssamling som vil holdes på skolen. Det vil 
presenteres et tydelig innhold i begge alternativene, og det vil være påmelding i forkant.  
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Byrådet har lagt frem budsjettforslag, og en ny budsjettfordelingsmodell ble presentert. Bogstad 
skole vil fra 2018 tape ¾ lærerstilling. En av årsakene er prognoser om små elevkull. Det kan søkes 
om økt finanisering gjennom budsjettet ved opptak av elever til skolen som har autisme, fysiske 
og/eller psykiske utfordringer. 

 

2. Juleavslutning 
 
Annette Franck har hatt et møte med klassekontaktene for 6 trinn, og møte med klassekontaktene 
for 5 trinn følger snarlig. Juleavslutningen fordeles på to dager, og 5 og 6 trinn vil ha ansvar for hver 
sin dag. 3 og 4 trinn vil ha sitt eget arrangement med forestillingen «Den levende skog», som i år 
også vil fungere som juleavslutning.  

 

3. Uteområdene 
 
Det er forsatt forsinkelser med levering av lekeapparat, noe som utsetter ferdigstillelse av 
skolegården. Det er ikke satt noen dato for ferdigstillelse. Skoleledelsen jobber aktivt for å få åpnet 
opp mer av skolegården så snart det blir mulig.  
 
Kai Robert Gundersen er i dialog med Kim Brantenberg angående plassering og oppfølging av nye 
sandkasser. Hanne Melhus Høeg vil følge opp de disponerte midlene, kr 80 000, som FAU har satt av 
til dette formålet. 

  

4. 17 mai 
 
Det har kommet forespørsel fra foreldre om mulig alternativ 17 mai feiring ved Bogstad skole, og om 
man kan legge opp feiringen slik at Bogstad skole ikke går i tog i sentrum hvert år. Bakgrunnen for 
forespørselen er at for noen oppleves 17 mai som en hektisk dag fra morgen til kveld, hvor det blir 
liten tid til familie og/eller privat arrangement. I den sammenheng orienterte Olav Sommer Bjørnson 
fra skolemøtet for skolegruppe E og F ved Ila skole 20 september, hvor han fikk mulighet til å 
diskutere med noen skoler om utfordringer og ønsker for 17 mai. Fra et lite og tilfeldig utvalg, kan 
feiring ved skolene oppsummeres slik: Lilleaker skole går i tog i sentrum hvert 5 år. De ønsker å gå 
oftere i toget i sentrum, og vurderer derfor å endre sitt arrangement for å få til det. Bygdøy skole går 
i tog i sentrum hvert femte år, og de har ingen ønsker om å endre på det. Både Lilleaker skole og 
Bygdøy skole har et lokalt arrangement midt på dagen, de årene de ikke går i tog i sentrum. 
Svendsrud skole går i tog i sentrum hvert år, og ønsker ikke å endre på det. De har ikke korps, og 
deres utfordring er å få god oppslutning av foreldre til sitt arrangementet på skolen. Slemdal skole 
går i tog i sentrum hvert år, og de ønsker å fortsette med det.  
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De ulike skolene har altså ulike ønsker og utfordringer, og deres erfaringer gir ingen tydelig rettesnor 
for hva slags arrangement som er best for Bogstad skole.  

 
For mange handler 17 mai om tradisjoner, men det er fornuftig med en regelmessig evaluering av 
arrangementet. 17 mai-arrangementet ved Bogstad skole er et foreldredrevet og frivilig 
arrangement. Det er ingen skoleplikt denne dagen, og aktiviteter som tilbys er ment som et tilbud til 
elever og foreldre ved skolen og nærmiljøet. Det er ingen plikt til deltagelse i 17 mai tog i sentrum, 
eller på arrangementet på skolen i etterkant.  
 
Bogstad skole og Voksen skole har korps sammen, og disse skolene går derfor alltid sammen i toget. 
En endring av opplegget slik det er i dag må diskuteres nærmere med korpset, ettersom Voksen 
skoles korps går i 17 mai tog i sentrum hvert år.  
 
FAU tar gjerne i mot innspill fra foreldre om forslag til mulige endringer og/eller forbedringer av 17 
mai arrangementet. Rektor Brynhild er åpen for nye løsninger for 17 mai feiringen, dersom det er et 
gjennomgående ønske fra foreldre om det. Det er foreløpig ingen konkrete planer om å endre 
opplegget for 2018. 

 

5. Reduksjon til to kontaktgrupper for 3. trinn 
 
3. trinn har tidligere i høst blitt slått sammen fra tre til to kontaktgrupper, med tilsvarende to 
kontaktlærere. Det er meldt bekymring fra foreldre om mye uro i klassene. Rektor vil kalle inn til et 
evalueringsmøte. 

 

6. Arbeidsformen i FAU 
 
Sverre Blandhol har hatt et møte med tidliger leder i FAU, Cathrine Amundsen Dahl. Formålet var å 
sørge for en best mulig kompetanseoverføring, og å gå igjennom arbeidsformen i FAU. 

 

7. Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
 
 

 


