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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2018/2019 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Mats Bjerkaas 01/19 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

22.01.19 Bogstad 20.00 – 21.30  27.01.19 
 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  
Marie Cecilie Roland (1) 
Mats Bjerkaas (1) 
Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen (3) 
Yvonne Garthe (5) 
Hanne Melhus-Kittelsen (6) 
Hilde Nyrud (6) 
Olav Sommer Bjørnson (7) 
Cato Helgesen (skoleledelsens rep)  
 

Kristin Thoen Haugli 
(rektor) 
Kjetil Gill Østvold (3) 
Ragnhild Grytten (4) 
 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 
1) Møte med rektor 
2) Referat siste driftsmøte (17.01.19) 

v/Kjell 
3) Møte i skolemiljøutvalget v/Marie 

Cecilie 

4) 17. mai status og fremdrift v/Ingrid 
5) FAU årshjul – vedtak og innhold og bruk 

v/Olav 
6) Eventuelt 
 

 
Åpning av møtet 
Møte ble satt ved leder, samt kort gjennomgang av referat fra sist møte 
 
Sak 1: Møte med skoleledelsen 
Cato orienterte 
 

Parkeringsforskrifter på kveldstid, må det også være forbudt å parkere langs skolen på 
kveldstid? 
Olav tok opp saken basert på tilbakemeldinger han har fått fra enkelte brukere av bandybanen 
som har fått bot kveldstid. Dette ble lagt frem for skolens ledelse, men er ikke en sak for 
FAU ettersom dette gjelder utenom skoletid. En eventuell videre diskusjon om regulering av 
disse plassene på kveldstid må foregå mellom Røa IL og skolen. 
 
Det ble også diskutert at skiltingen langsmed bygget kunne vært tydeligere ettersom det er litt 
vanskelig å se på kveldstid. Det kunne også vært en fordel å hatt med på  skiltet at dette også 
gjelder kveldstid. Det er lett å tro at reguleringen gjelder kun på dagtid ettersom det er i 
tilknytning til en skole. 
 
For å gjøre det enda tydeligere for bandybanens brukere hvor man skal parkere bør Røa IL 
sette opp et skilt ved innkjøring til golfbaneparkeringen med påskriften «Parkering Bogstad 
kunstisbane». Olav legger dette frem for Røa IL. 
  

               Eventuelt bør andre alternativer utredes: 

1.    Tidsbegrenset parkeringsbestemmelser 

2.    Betalingsparkering 
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Info fra skolen 
Strategisk plan og budsjett vedtatt i driftsstyre 22. januar 2019 
 
Budsjetterer med underskudd på ca 1,5millioner, ihht retningslinjer fra skoleadministrasjonen 
 
Ellers høyt aktivitetsnivå på skolen 
 
7 representanter fra skolen i London på konferanse med tema læringsteknologi 
 
Kort gjennomgang av resultater på nasjonale prøver – skolen er fornøyd med resultatene for 
5. trinn innen norsk og regning, mer satsning på engelsk er et ønske.  
 
FAU ønsker å vite om det er mulig å se resultater fra 8.trinns resultater på Hovseter for å se 
om elevene fra Bogstad scorer dårligere på spesielt engelsk i forhold til andre elever. 
 
Elevundersøkelsen – scorer litt dårligere enn andre der to tema peker seg ut: 
- opplevd/sett mobbing 
- motivasjon  
Skolen ønsker å ta tak i dette, det vil bli en sak i elevrådet og tatt opp i foreldremøtene som 
kommer i februar 
 
Kan innførsel av læringsbrett (iPad) gjort noe med motivasjonen – FAU stiller spørsmål og 
søker en evaluering rundt dette. 
 
Fylkesmannssakene er blitt svart ut av skolen 
 
Skolen er med på nettfilterpilot – likevel oppfordres foreldre til å følge med og være bevist på 
barnas nettbruk og nettvett 
FAU synes nettfilter burde vært innført på skolen nettbrett tidligere. 
 

Sak 2: Referat fra sist driftsmøte 
Mats orientert kort om driftsstyre fra januar  
FAU vil bli involvert i evalueringsarbeidet omkring felles rektor med Sørkedalen skole. 
 
Sak fra FAU til neste driftsstyremøte: 
FAU ønsker en evaluering av den «digitale skolen» og bruk av læringsbrett. Hvordan har innførsel 
av læringsbrett påvirket både læring og motivasjon.  
 
Sak 3: Møte i skolemiljøutvalget 
Det har ikke blitt gjennomført noen skolemiljøutvalgsmøte i første halvår skoleåret 2018/19. FAU 
oppfordrer skolen på det sterkeste å innkalle til møtet innen utgangen av februar. 
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17. mai innspill tas direkte med elevrådet. Marie Cecilie følger opp med Cato slik at dette blir et 
eget punkt på elevrådet sin agenda. 
 
Ellers søker FAU å delta på et elevråd om tidspunktet kan tilrettelegges 
 
Sak 4: 17. mai status og fremdrift 
Ingrid informerte,   
 
Olav tar ansvar for god og tydelig kommunikasjon mellom korpset og skolen i forbindelse med 
avmarsj fra Røa kirke. 
 
Korpset kan velge mellom is eller brus etter opptreden 
 
Ingrid forhører seg med skolen om gymsalen kan brukes (evt. hvilke forbehold) ved regn. 
 
Sak 5: FAU årshjul vedtak og innhold 
Venter innspill fra Kjetil vedrørende økonomi 
 
Opprette en rolleoversikt for FAU 
 
Årshjulet legges inn i powerpoint presentasjonen som blir brukt i foreldrekontaktforumet 
 
Sak 6: Eventuelt 
 
FAU oppfordrer skolen til å opprette en oversikt og tilgjengeliggjøring de viktigste datoen for 
skoleåret minimum en gang i halvåret (foreldremøter, avslutninger osv.) 
 
 


