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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2018/2019 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Mats Bjerkaas 03/19 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

07.05.19 Bogstad 20.00 – 21.30  10.05.19 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  

Marie Cecilie Roland (1) 

Mats Bjerkaas (1) 

Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen (3) 

Kjetil Gill Østvold (3) 

Ragnhild Grytten (4) 

Yvonne Garthe (5) 

Hanne Melhus-Kittelsen (6) 

Hilde Nyrud (6)  

Karoline Hoel Balstad (rektor) 

Kristin Thoen Haugli (assisterende rektor) 

 

 

Olav Sommer Bjørnson (7) 

 

 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 

Agenda: 

1) Møte med rektor 

a) Evaluering av digital skole – hva 

gjøres? 

2) Referat fra siste driftsstyremøte 

3) 17. mai status v/Ingrid 

4) Fastsettelse av siste møte før sommeren 

5) Eventuelt 

 

Sak 1: Møte med skoleledelsen 

Rektor orienterte 

 

a) Evaluering av digital skole 

Skolen er i gang med en evaluering av innføringen av en-til-en læringsbrett 

 

Med bakgrunn i den strategiske planen og satsning på digitalisering, ønsker skolen å 

presisere at innføringen av læringsbrett er et læringsprosjekt og ikke et 

digitaliseringsprosjekt. Fokuset er på læring og tilpassing av nye læringsformer, fremfor ren 

digitalisering. 

 

Skolen er i ferd med å innhente data fra både lærer og elever for å evaluere bruken av 

læringsbrett.  

 

Blant annet er skolen med i en evalueringsprosess som skal konkluderes innen 9. august 

2019.  

 

En samarbeidsskole i Lørenskog har gjennomført en registrering av aktiv skjermtid blant 

elevene. Dette er en skole som kun har læringsbrett og ingen læringsbøker – resultatet viser 

1 time nettbruk per dag i gjennomsnitt. 

FAU støtter skolens ønske om å gjennomføre tilsvarende registrering her 

 

På 6. trinn ble det før jul foretatt en undersøkelse rundt digitale ferdigheter. Undersøkelsen 

tar sikte på å kartlegge elevenes ferdigheter ihht nåværende læringsplan og består blant 

annet av spørsmål som: 

- Huske passordet ditt 

 

FAU Bogstad Skole 
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- Hvordan logge på PC og lagre dokumenter 

- Kan du bruke ordtelling i word 

- Osv. 

 

Når skolen har innført læringsbrett og resultatene av undersøkelsen viser en lavere score 

enn tidligere, ønsker FAU klarere informasjon fra skolen spesielt til foreldregruppen hva 

hensikten med undersøkelsen er og påfølgende svar – for på den måten å unngå unødvendig 

støy og bekymringer. 

 

FAU aktualiserte også dette med overgangen til Hovseter for elever som i dag går på 5. 6 

og 7. trinn da ungdomskolen ikke har kommet like langt i sin digitale overgang som 

barneskolen har gjort 

 

Rektor informerte om at dette blir tatt opp og diskutert i alle fora og blant annet med 

områdedirektøren senest sist uke.   

 

Bogstad er en foregangsskole og blir brukt av andre skolen som partner – senest uke 19 var  

Seterbråten barneskole var på besøk for å lære og forstå. 

 

Avslutningsvis informerte rektor om at dette med variasjon er viktig. Bruk av blyant og 

papir, bøker vs. Læringsbrett er noe skolen har fokus på. Et området læringsbrettene har vist 

klare styrker går på dette med tilpassing av undervisning. Det er ulike nivåer på elevene og 

her kommer læringsbrettene til sin rett med bedre tilpassede oppgaver til nivået eleven er 

på. 

 

b) Foreldreundersøkelsen 

Råmateriale fra undersøkelsen er mottatt av skolen. Innledende evaluering har ikke 

avdekket noe store avvik fra forventningene. 

 

Skolen gjennomfører evaluering av undersøkelsen og kommer tilbake med en gjennomgang 

på neste FAU møte 

 

Svarprosenten er 61% som er lavere enn tidligere år 

 

c) Tilbakemeldinger på lekser  

Per nå virker fremstår det ulikt praksis blant klassene og trinnene. FAU ønsker at det 

tydeliggjøres generelle retningslinjer for tilbakemelding på lekser. Som et minimum må det 

tilkjennegis at leksene er gjort på en regelmessig måte.  

 

Sak 2: Referat fra sist driftsmøte og eventuelt innspill til neste driftsstyremøte 

Neste driftsstyremøte er 23. mai 

Referat fra driftsstyremøtene må tilgjengeliggjøres på skolens nettsider 

 

Sak 3: 17. mai status 
Prøveordning i år med aktiviteter for de eldste barna – evaluering blir foretatt i etterkant slik at 

påfølgende 17.mai gruppe kan ta læring av årets arrangement 
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Sak 4: Fastsettelse av siste møte før sommeren 

Neste møte er satt til 3. juni 

 

Sak 7: Eventuelt 

a) Ragnhild informerte om deltakelse på Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU) 


