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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Cecilie Ramse 05/20 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

20.10.20 Gymsalen på Bogstad skole  20.00 – 21:50  27.10.20 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol  

Hilde Nyrud 
Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen 

Elin Saga Kjørholt (5)  

Ida Stendahl (7) 
Margit Hegna (6) 

Cecilie Ramse (2) 

Kim-Alexander Jørstad (1) 

Ingvild Spilde (3) 
Bjørn Gravdal (3) 

Guri Lande (4) 

Sasha Danest Ingebretsen (1) 
Heidi Lilja-Donker (6) 

Peter Holme Obrestad (1) 

Heidi Melby (2) 

Kristin Thoen Haugli (assisterende rektor) 

Mats Bjerkaas 

Therese Doresius 
Hanne Melhus-Kittelsen  

Jøran Pecher 

Karoline Hoel (rektor) 
Trine Sønsteby (2) 

 

 

Deltakere + 

forfall 
 

 

 

 
Agenda: 

 

Konstituerende møte for nytt FAU, avtroppende leder i FAU Sverre Blandhol har kalt inn. 

 

 

Nr. Sak 

1 Sverre ønsker velkommen. 

Grunnet situasjonen rundt Covid-19 har ikke skolen kunnet kalle inn til foreldremøte hvor 

foreldrene vanligvis velger medlemmer til FAU. Det ble derfor spørsmål om hvordan 

gjennomføre valg av nytt FAU. 

FAU har vært i kontakt med Oslo KFU (sentralorgan for FAU i Oslo) som åpnet for ulike 

muligheter for valg av FAU.  

FAU har gjennom mailutveksling besluttet å kalle inn alle som meldte seg som aktuelle 

kandidater til dette konstituerende møte. 

FAU har vanligvis 10 medlemmer. I tillegg er det nå mulig at det for 1.trinn og 2.trinn blir 

henholdsvis 1 og 2 vararepresentanter. 

2 Presentasjonsrunde av tidligere og nye representanter for FAU. 

3 Oppgaver og sammensetning av FAU ved Sverre 

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. De velger representanter til foreldrerådets 

arbeidsutvalg FAU. FAU bestemmer selv sammensetningen for utvalget. 
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FAU ved Bogstad skole består normalt av 10 deltagere. Deltagerne fra 2.trinn, 4.trinn og 

6.trinn velges for 2 år, mens øvrige representanter velges for 1 år. Årsaken til at tre 
representanter velges for 2 år er for å sikre kontinuitet i FAU, slik at ikke hele utvalget byttes 

ut ved nytt skoleår. Roller i utvalget er; Leder, nestleder, kasserer, sekretær, AKS-

koordinator, 17. mai ansvarlig, representant i skolemiljøutvalg, ansvarlig juleavslutning og 

trafikk.  

I tillegg nominerer FAU to foreldre til å sitte i skolens driftsstyre.  

Utvalget har 3-4 møter i halvåret. Leder kaller inn og setter opp agenda. Møtene holdes 

normalt i skolens lokaler og det har vært enighet om å avholde møtene på kvelden fra 20:00. 

FAU er et bindeledd mellom skolen og foreldre og skal være med å skape et godt skolemiljø 

og blant annet sikre at foreldre har reell medvirkning. 

I tillegg nevnes at det er 2 foreldrekontakter/klassekontakter fra hver klasse. 
Foreldrekontaktene har blant annet ansvar for sosiale aktiviteter i sin klasse. 

Foreldrekontaktene er imidlertid ikke en del av FAU sin sammensetning.  

4 Det gjennomføres en runde blant nye representanter i FAU med hva den enkelte kan bidra med og 

hvilke roller de kan se for seg å tre inn i. 

5 FAU konstitueres som følger; 

Leder: Elin Saga Kjørholt (5) 

Nestleder: Ida Stendahl (7) 

Kasserer: Margit Hegna (6) 
Sekretær: Cecilie Ramse (2) 

AKS-koordinator: Kim-Alexander Jørstad (1) 

17. mai ansvarlig: Ingvild Spilde (3) 
17. mai ansvarlig: Bjørn Gravdal (3) 

Skolemiljøutvalget: Guri Lande (4) 

Trafikkansvarlig: Sasha Danest Ingebretsen (1) 
Ansvarlig juleavslutning: Heidi Lilja-Donker (6) 

Vara: Peter Holme Obrestad (1) 

Vara: Heidi Melby (2) 

Vara Trine Sønsteby (2) 

6 Etter konstituering av FAU kommer assisterende rektor inn igjen med informasjon fra skolen. 

Vedrørende Coronapandemien er skolen nå på gult nivå. Det er strengt når lærere er 

forkjølet/syke med tanke på å være hjemme. Derfor er det også til tider færre folk på jobb. 
Skolen ønsker ikke å bruke vikarer, for å hindre at andre tar smitte med inn. De benytter derfor 

personale på AKS så langt det går og rektor, assisterende rektor og sosiallærer bidrar så godt 

de kan. 

Gymsalen har ikke vært benyttet til klasserom, annet enn noe drama. Elevene har hatt utegym 

frem til nå, men skolen ser de nå må starte med mer gym inne grunnet vær og årstid. 

Til nå har elevene hatt sekker og klær ved sine plasser og garderoben har ikke vært benyttet. 

Det er en utfordring med garderobene ettersom de ikke er veldig «coronavennlige». Med mer 
våte og sølete klær og sko fremover blir det vanskeligere at elevene skal ta med seg alt til egen 

plass. Skolen jobber med å finne en løsning på dette. 

Det er få fysiske møter mellom lærerne. Voksne holder 1-2 meters avstand. Foreløpig har 

skolen klart å benytte de ressursene de har, og med unntak av at 6.trinn har hatt hjemmeskole 
en halv dag og 3.trinn måtte avlyse svømming en gang, har skolen drevet tilnærmet lik normalt 

sett i lys av situasjon.  
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Skolen har fått flere spørsmål om Halloween og bursdager på grunn av begrensningen til 10 

personer i private sammenkomster. Skolen følger folkehelseinstituttet anbefalinger og henviser 
til de til enhver tid gjeldende smittevernstiltakene. Det er forståelse for at det kan oppleves 

vanskelig å forholde seg til at det på skole og trening er tillatt med 20 personer, mens etter 

17:00 når elevene er hjemme privat er det kun tillatt med 10 personer. Det skolen nå er mest 

bekymret for i denne situasjonen hvor klasser blir delt opp i mindre grupper er at noen blir 

glemt. Skolen har alltid vært tydelig på at alle skal inviteres.  

Ved andre skoler har FAU og skolen gått ut med informasjon sammen. Bogstad skole har 

anbefalt at elevene ved årets Halloween ikke går rundt i nabolaget. FAU går ikke videre med 
dette. Halloween sammenkomster anses som private sammenkomster og det må legges til 

foreldrene å avvikle dette. 

Skolen er fornøyd med å ha fått til en del felles aktiviteter ute med musikk og lignende. De har 

hatt fellesmarkeringer/samlinger til tross for at de ikke kan møtes alle i storsalen.  

Til slutt får skolen ros fra FAU for sitt AKS-tilbud til 5.trinn. AKS er egentlig kun til og med 

4.trinn, men Bogstad skole har valgt å lage et eget tilbud også for 5.trinn. Av totalt 56 elever på 

trinnet er det 42 påmeldte femteklassinger. Det lages gode aktiviteter og elevene ønsker å være 
der og vil ikke hjem - dette i en tid hvor AKS konkurrerer med iPad og andre ting som tar 

oppmerksomheten til elevene. Dette er bra!     

Assisterende rektor takker for initiativet og deltagelse i FAU og forlater møtet. 

7 Juleavslutningen 

Dette punktet står som oppfølgingspunkt i møtene til FAU nå når det nærmer seg jul. Status for 

juleavslutningen tas på neste møte når ny representant har fått satt seg inn i det. 

8 Oppfølgingspunkter 

- Sjekke vedtektene for møteavvikling og møtende vara. 

- Om vara kan være møtende kandidat i driftsstyre. 

- Oppfølging av klassekontakter.  
- Digitalisering, bruk av iPad og hvilke tilganger elevene har til uegnet innhold, personvern 

ved bruk av applikasjoner. 

9 Eventuelt 

i. Oppdatering av kontaktinformasjon til foreldrene bør bli bedre. Skolen har besluttet at det 
er Skolemelding som skal benyttes og her må foreldrene selv logge seg inn å rette 

kontaktinformasjon. Må følge opp at klasselistene klassekontaktene benytter blir 

oppdatert. 
ii. Litt utveksling vedrørende Halloween og hvordan det er best å gjennomføre slike 

sammenkomster i år. Det er oppfordret fra skolen å ikke gå runder i nabolaget. Ut over 

dette vil ikke FAU komme med ytterligere anbefalinger og mener at slike sammenkomster 

er foreldrestyrt og at dette må håndteres privat. 

 

 


