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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2018/2019 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Mats Bjerkaas 06/18 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

10.10.18 Bogstad 20.00 – 21.40  10.10.18 
 

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) 
Kristin Thoen Haugli (rektor) 
 

Olav Sommer Bjørnson (7) 
Elise Letting Madsen 
(kontorleder) 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 
1) Møte med skoleledelsen 

        - Bogstad mobilfri skole?  
        - Vurderingsforskriften og ny rutine 
for vurderingssamtaler. Plan for 
evaluering av denne.  
        - Annet 

2) Søknad fra skolen om økonomisk støtte 
til asfaltering av "Mellomområdet" i 
skolegården 

3) Økonomi status v/Kjetil  

4) Referat fra siste driftsstyremøte og 
innspill til driftsstyret v/Kjetil  

5) Prosjekt Hjertesoner v/Hanne 
6) Juleavslutningen v/Hilde 
7) 17. mai - kort om status og veien videre 

v/Ingrid 
8) FAU dokumenter. Vurdering av dagens 

løsning og eventuell overgang til 
Dropbox e.l.  

9) Eventuelt 
 

 
Åpning av møtet 
Møte ble satt ved leder 
 
Sak 1: Møte med skoleledelsen 
Kristin orienterte 
 

Bogstad mobilfri skole: 
Ikke vært diskutert noe videre i ledergruppen eller med personalet 
Rektor oppfordrer FAU til å komme med et samlet uttalelse til skolen 
 
FAU kommer med uttalelse etter neste møte 13. november  
 
Vurderingsforskrift og ny rutine for vurderingssamtaler: 
Orientering flyttet til neste FAU møte 13. november 
 
Annet: 
FAU kurs – tilbud om kurs til nye og gamle FAU 18. oktober 
 
Orientering rundt «Mellomområdet» 
Befaring med Undervisningsbygg (eier av uteområdet), Veidekke (byggeier) og skolen 
(leietaker) 

 
FAU Bogstad Skole 
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Asfaltering av området ble diskutert og tatt med tilbake av respektive parter 
 
Uttalelse fra FAU under sak 2 

 
Sak 2: Søknad fra skolen om økonomisk støtte til asfaltering av «Mellomområdet» i 
skolegården 
 
FAU oppfordrer skolen til å undersøke videre med byggeier/byggherre for både ansvar og 
finansiering for asfaltering av nevnte området 
 
FAU ber om en tilbakemelding fra skolen før jul om søknaden opprettholdes. 
 
Sak 3: Økonomi status v/Kjetil 
Økonomien som forventet på denne tiden av året, utlegg på 75 000,- for å dekke leirskole for 7. 
trinn 
 
Budsjetterer mot et null-budsjett for 2018, beslutter FAU å støtte asfaltering av «Mellomområdet» 
vil det gå på bekostning av vedtatt buffer hos FAU. 
 
Tidligere vedtatt i FAU at buffer skal tilsvare to ganger leirskole.  
 
Sak 4: Referat fra siste driftsstyremøte og innspill til driftsstyret v/Kjetil  
Kjetil informerte 
 
Strategi Bogstad skole 2020 går som så langt, satsning og videreføring av retningen satt i strategien 
opprettholdes 
 
Digital satsning ytterligere styrket ved å utlyse en prosjektstilling med hjemmel ut skoleåret 
 
Økonomien til skolen er stram, reduksjonene er implementert for budsjettåret 2018. Styrer mot et 
null-budsjett 
 
Ledig kapasitet på Bogstad skole i årene som kommer, driftsstyret instruere rektor om å sende brev 
til rette instans om forslag til utvidede skolekrets 
 
Brukerundersøkelse på AKS, ligger på en 18. plass rangert i Osloskolen 
 
Neste driftsstyremøte 19. november 
 
Sak 5: Trafikk – Prosjekt hjertesone v/Hanne 
FAU med enstemmig innstilling om ikke ønsker å søke på prosjekt «hjertesoner» i 2018. 
 
 
Sak 6: Juleavslutning v/Hilde  
Viderefører erfaringene fra juleavslutning 2017. 
 
Sak videreført til neste møte 13. november. 
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Sak 7: 17. mai - kort om status og veien videre v/Ingrid 
17. mai komiteen er nominert. 
 
Første møte er planlagt før jul. 
 
Foreldrekontaktene er engasjert, foreldre i 3. klasse er sterkt oppfordret til å bidra rundt 
arrangementet. Informasjon fra 17. mai komiteen og foreldrekontaktene til foreldrene vil bli 
kommunisert før jul med tanke på forventninger 
 
FAU ønsker å se på muligheten til å finne aktiviteter for eldre elever 5-7. klasse 
 
FAU ønsker å invitere elevrådet til idedugnad for å gjøre 17.mai til et attraktivt arrangement også 
for de eldre trinnene– Marie Cecilie tar kontakt med skolen for å involvere elevrådet. 
 
Sak 8: FAU dokumenter. Vurdering av dagens løsning og eventuell overgang til Dropbox e.l 
Dropbox valgt som fildelingsløsning for FAU på Bogstad Skole – Sverre lager gruppe og inviterer 
FAU representanter 

 
Eventuelt: 
 

Skolegenser 
FAU støtter forslaget om skolegensere, men oppfordrer skolen til en evaluering før lansering. 
 
Tettere dialog mellom FAU og Elevråd: 
FAU søker tettere samarbeid med elevrådet 
 
Marie Cecilie skisserer en plan og prinsipper for hvordan elevrådet kan involveres. Forslag for 
hvordan elevrådet kan søke midler fra FAU blant elementene på planen 
 
Klassekasser: 
Organisering av klassekasser ble tatt opp i FAU møte, nåværende praksis består 


