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Sted: Bogstad skole, kl 19:30-20:00 

Til stede: Annette Franck,  Guro Brækken, Hanne Melhus Høeg, Kai Robert Gundersen, Kjetil Gill 
Østvold, Olav Sommer Bjørnson, Ragnhild Grytten, Sverre Blandhol, Yvonne Garthe 

Forfall: Lars Røise 

 
 

1. Valg av leder. 

Leder: Sverre Blandhol 

 

2. Eventuelt. 

Inntekter til FAU vil i hovedsak gå til å dekke utgifter til den årlige leirskoleturen for 7. klasse, rundt kr 
75 000 p.a. En stor del av inntektene kommer fra eventuell kakesalg og/eller inngangsbillletter til «Den 
levende skog» forestilling og Juleavslutning, og organiseringen rundt dette ble diskutert. Det kom opp at 
det var ønske om ikke å ta inngangspenger for ”den levende skog”, som heller ikke vil gi anledning til 
kakesalg o.l. og inntekter fra det. Etter diskusjon anbefalte FAU at det blir lagt opp til at det oppfordres 
til et frivillig bidrag til ”den levende skog” fra de som ser forestillingen, og at det foreslås kr. 50,- og maks 
kr. 100 pr familie. Det må understrekes at dette ikke er inngangspenger, men et frivillig bidrag, og at 
man kan la være å gi noe og at man også kan gi mer. Det bør opplyses om at overskuddet går til FAU og i 
all hovedsak til leirskole for 7 klasse.  

 

I fravær av sandkasse i skolegården foregår det endel graving blant de yngste barna rundt omkring på 
utearealet. Kai Robert Gundersen har på vegne av FAU fått klarsignal fra Rektor Brynhild om at 
sandkasse i skolegården er velkommen, og FAU setter av kr. 80 000 til disposisjon for ny sandkasse. Kai 
Robert Gundersen har også vært i kontakt med Harald Martin Myhre i Undervsiningsbygg for å purre på 
ferdigstillelse av skolegården. 

 

Onsdag 27 september er det møte for alle i FAU i skolegruppe E og F for tilnærmet 50 barne- og 
ungdomsskoler, Bogstad skole tilhører gruppe F, på Ila skole kl 18-20. Oslo KFU legger til rette for at 
FAU-ene kan komme sammen, utveksle og dele erfaring,  med hensikt at alle barn i Osloskolen skal få 
gode skolehverdager. Et av hovedpunktene på agendaen er gjennomgang av foreldreundersøkselsen. 
Olav Sommer Bjørnson vil møte fra Bogstad FAU. 
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Etter FAU-møtet ble det holdt et info-møte for alle foreldrekontaktene ved skolen. Her ble det bl.a. 
orientert om foreldrekontaktens generelle og sosiale oppgaver, og en mulighet for foreldrekontaktene å 
møtes og etablere et samarbeid om aktiviteter og oppgaver. 

Foreldrekontakter som ikke var til stede: Guri Lande 1B, Karianne Rygh Hjortdal 3B, Louisa Hughes- 
Espedal 5B, Marianne Stokke 5B 

 


