
                  
    

Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Cecilie Ramse 05/19 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

11.09.19 Bogstad 19.00 – 20.00  08.10.19 
 

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) 

Elin Saga Kjørholt 
Hilde Nyrud 
 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 
1. Velkommen og presentasjonsrunde 
2. Om arbeidet i FAU Bogstad, roller og oppgaver, kort orientering v/Sverre 
3. Konstituering og fordeling av roller og oppgaver 
4. Eventuelt 
 
Nr. Sak Oppfølging 

1 Velkommen og presentasjonsrunde 

- Sverre ønsket velkommen til første møte i FAU høsten 2019. 
- Kort presentasjon rundt bordet. 

 

2 Roller og oppgaver i FAU 

- Sverre orienterte kort om hvilke roller og oppgaver som 
ligger til FAU. 

- Juleavslutningen og 17. mai er lagt til henholdsvis 6. og 3. 
trinn. Det er viktig at man her er god til å delegere og fordele 
oppgaver, hvis ikke kan dette bli en for stor oppgave. 
Poenget er også at flere er med. 

- AKS-koordinator har dialogen med AKS og bringer 
eventuelle saker inn til FAU. 

- Skolemiljøutvalget består av blant annet av elevrådet, én 
representant fra FAU, undervisningsinspektøren ved 
Bogstad skole, ansatterepresentant fra Bogstad skole og 
representant fra bydelen. Dette er et utvalg med mulighet for 
god dialog mellom FAU, skole og elever.  

- Når det gjelder trafikk vil dette være en oppgave med behov 
for ekstra fokus fremover grunnet planlagt tungtransport inn 
og ut fra Sørkedalen. 

 

3 Konstituering og fordeling av roller og oppgaver 

- Først runde rundt bordet med hvem som ønsket hvilke roller. 
- FAU konstituerte seg med følgende fordeling av roller og 

oppgaver; 
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Leder Sverre Blandhol 3. trinn 
Nestleder Hanne Melhus-Kittelsen 7. trinn 
Kasserer Jøran Pecher 5. trinn 
Sekretær Cecilie Ramse 1. trinn 
Ansvarlig 
Juleavslutning 

Hilde Nyrud 6. trinn 

Ansvarlig 
17. mai 

Therese Doresius 3. trinn 

AKS-koordinator Mats Bjerkaas 2. trinn 
Skolemiljøutvalget Ida Stendahl 6. trinn 
Trafikk  Hanne Melhus-Kittelsen 7. trinn 
 Elin Saga Kjørholt 4. trinn 
 Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen 1. trinn 

 

4 Eventuelt 

a. Møteplan 
- Første møte blir onsdag 9. oktober. 
- Det berammes ytterligere 2 møter før jul. 

 
b. Hengepunkter 
- Hanne har sett på hengepunkter fra tidligere referater i FAU. 
- Dette bør settes opp punktvis for å kunne følges opp. 
 

c. Kort gjennomgang av punkter til klassekontaktene 
- Klasselister, klassekasse, vennegruppe, klassetreff både 

blant elevene og foreldre. 
- FAU støtter fortsatt vennegrupper også utover 4. trinn. 
- Vennegrupper kan også settes opp på tvers av klasser. 
 

d. Oslo kommunale foreldreutvalg 
- Oslo kommunale foreldreutvalg har møte 24. september 

klokken 18:00-20:30 på Kringsjå skole. 
- Jøran vil delta på dette møtet. 
 

e. FAU sin nettside 
- Her trengs det en oppdatering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alle leser møtereferatene 
fra forrige år, samt 
årsrapporten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre videresender 
informasjon om disse 
møtene neste gang.  
 
 
 
 
Jøran ser på nettsidene. 

 


