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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Cecilie Ramse 01/20 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

27.01.20 Bogstad 20.00 – 21.00  10.02.20 
 

 
Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  
Hanne Melhus-Kittelsen, nestleder FAU (7) 
Mats Bjerkaas (2) 
Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen (1) 
Therese Doresius (3) 
Elin Saga Kjørholt (4) 
Hilde Nyrud (6)  
Jøran Pecher (5) 
Ida Stendahl (6) 
Cecilie Ramse (1) 

Ingrid Helene Solem 
Ingebrigtsen 
Elin Saga Kjørholt 
Hanne Melhus-Kittelsen  
 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 

1. Møte med rektor  

a. AKS tilbud 5. klasse (orienteringssak at det er noe skolen ønsker å utrede og jobbe med) 

b. Trafikk og Peder Anker plass + utbygging av vannanlegg og tungtransport i den forbindelse 

c. Jod-tabletter  

d. Annet  

2. Søknad fra Elevrådet 

3. Nytt fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret 

4. 17. mai - status i planleggingen 

5. Eventuelt  

a. Fremføringer på skolen og inkludering av, og tilrettelegging for, de elevene som ønsker å ha roller i 

fremføringen. 

b. Økonomi og håndtering av penger ifm. Arrangementer. 

c. Oslo KFU, møte Sagene skole, tirsdag 11.02.20 kl. 18:00-20:30.00 Noen som vil delta  

 
Nr. Sak 

1 Møte med rektor 

a. AKS tilbud 5. klasse (orienteringssak at det er noe skolen ønsker å utrede og jobbe med) 

- Skolen ønsker å gi elevene på 5. trinn et sosialt tilbud etter skoletid, kalt Klubben. 

- Driftsstyret er positive til dette, og skolen jobber for å få iverksatt tilbudet fra og med høst 
2020. Skolen har tenkt at elevene forplikter seg til tilbud for et halvt år av gangen, og 
tilbudet er brukerbetalt. 

- På slutten av året planlegges en happening, som alle på Klubben vil kunne være med å 
forberede. 

- Skolen har sendt ut forespørsler til foresatte på 5. trinn, for å kartlegge ønsket og 
oppslutningen rundt et slikt tilbud.  

- Skolen ønsker at det gjennom Klubben tilbys noen gode kurs elevene kan delta på. 
 

b. Trafikk og Peder Anker plass + utbygging av vannanlegg og tungtransport i den forbindelse 
- Skolen mener dette krysset er svært uoversiktlig. 

- Trafikkproblemene i dette krysset er en pågående sak, og skolen følger opp dette politisk. 
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- Det er et ønske fra skolen sin side at FAU bidrar til å rette oppmerksomhet mot dette 
problemet, for å bidra til en bedre løsning av krysset. 

 
c. Jod-tabletter  

- Dette er en del av Oslo kommune sin beredskapsplan, i tilfelle en atomulykke. Nettavisen 
og TV2 skrevet om denne saken. 

- Skolen påpeker at trusselbildet per tid ikke er endret.  

- Hver foresatt må godkjenne at skolen kan gi jod-tablett til barnet og derfor sendes det ut 
samtykkeskjema.   

 
d. Annet 

- Det ble ikke tatt opp noe under annet.  

2 Søknad fra Elevrådet 

- Elevrådet har sendt inn sin søknad om midler til FAU. Det var en godt skrevet søknad med 3 
saker; 

1. Utebod - med eventuelt ting inni, elevrådet låner ut og drifter.  
2. Nytt bordtennisbord 
3. Liten trampoline til gymsalen 

- Utvalget ønsker først å avklarer med Elevrådet omfanget av en eventuell utebod. Dersom 
det er ønske også om ting (leker/spill) til å fylle boden med kan gjenbruk være et 
alternativ. Utvalget legger imidlertid til grunn at det vil være midler også til dette. 
Avklaring kommer på e-post og endelig vedtak tas per e-post. 

- FAU beslutter å innvilge en ramme på opp til 15.000,- NOK inkl. mva. som et 
engangsbeløp våren 2020, forutsatt at det er midler til dette. 

- FAU beslutter i tillegg at det for fremtidige søknader settes en ramme på opp til 10.000,- 
NOK inkl. mva. per skoleår (høst/vår). 

3 Nytt fra Driftsstyret og innspill til styret 

- Mats er nyvalgt leder av driftsstyret og Elin er valgt inn som medlem av driftsstyret. 

- Høyre, Ap og Frp er representert i driftsstyret. 

- Det som går igjen som hovedtemaer i driftsstyret er bemanning og økonomi. Skolen leier 
kun lokalene. 

- Regnskapet følger her kalenderår og ikke skoleår. 

- Skolen går med 800.000,- NOK underskudd og det er lagt opp en plan for hvordan dekke 
inn underskuddet. 

- Elevene skal ikke merke kutt, men det vil være fokus på å spare inn ved mindre innkjøp. 

- Det er få endringer i regnskapet fra tidligere, men det er satt av litt midler til vedlikehold. 

- Driftsstyret har diskutert arbeidet med vannledningen og hvordan håndtere dette. 

4 17. mai - status i planleggingen 

- Planleggingen startet før jul og er godt i gang. 
- Det er 9 stykker i 17. mai komiteen og roller er fordelt. 
- Innsamling til lotteriet er startet. 

5 Eventuelt 
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a. Inkludering og tillate alle som vil en mulighet ved skolens fremføringer 
- Foresatte opplever at det ved skolens forestillinger, hovedsakelig de faste forestillingene 

på 4. trinn (Den levende skogen), 6-trinnsforestillingen og revyen til 7. trinn, er noen av 
elevene som har fremtredende roller gang på gang, mens andre elever ikke får prøve seg. 

- Andre elever spør også om å få de spennende rollene, men får ikke muligheten. 

- Det er ønske om en henstilling til skolen om å være pådriver for et miljø og kultur der de 
elevene som ønsker det får muligheten til å vise seg frem, og at lærerne tilstrebe dette. 
Særlig bør andre enn de som pleier å få de spennende rollene nå få muligheten når det 
gjelder 7. trinns-revyen. 

- FAU tar i første omgang initiativ til dialog med klassekontaktene på syvende trinn.  
 

b. Økonomi og håndtering av penger ifm. arrangementer  
- Det har til tider vært veldig mye veksel i kassen. 

- Enkelte har også opplevd at det ved opptelling etter arrangement er for lite i kassen.   

- Utvalget bør nedfelle rutiner for hvor mye som skal være i kassen, signere av skjema for 
veksel, at det bør oppfordres til vips, opptelling og overlevering av kassen, innskudd i 
bank o.l. I rutinen bør det fremkomme rolleinstruks for bl.a. arrangementsansvarlig og 
kasserer. Utvalget setter opp utkast til rutiner, som vil bli diskutert på neste FAU møte. 

- FAU har ordnet med kort som kan benyttes for innskudd i filial.  
 

c. Oslo KFU, møte Sagene skole, tirsdag 11.02.20 kl. 18:00-20:30. 
- Ikke plikt til å delta, men kan være interessant å høre på. 

- Ingen har mulighet til å stille denne gangen. 
 


