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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2018/2019 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Mats Bjerkaas 02/19 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

11.03.19 Bogstad 20.00 – 21.30  12.03.19 
 

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 

a) Arbeide ved Oslo Golfklubb – 
trafikksituasjonen 

b) Evaluering av digital skole 
c) Elevundersøkelse 
d) Tilsyn i spisepause 

2) Referat siste driftsmøte (7.03.19) v/Mats 
3) Møte i skolemiljøutvalget og forholdet 

til elevrådet v/Marie Cecilie 
4) 17. mai status og fremdrift v/Ingrid 

5) Trafikk v/Ragnhild 
6) Ressursfordelingsmodellen, initiativ fra 

Svendstuen skole 
7) Eventuelt 

a) Smarttelefon i 3. klasse 
b) Oslo KFU 
c) Deichman Røa – barnas lørdag og 

søknad Sparebankstiftelsen 
d) FAU sin rolle rundt mobbing 

 
 
Sak 1: Møte med skoleledelsen 
Rektor orienterte 
 
Alle foreldremøte er gjennomført med god deltakelse på alle trinn 
 
Foreldreundersøkelsen oppfordrer rektor FAU til å promotere i foreldregruppen 
 
Sommerskolen har barna fått brosjyre med hjem om, i tillegg ble det informert på alle 
foreldremøtene.  
 

a) Arbeidet ved Oslo Golfklubb – trafikksituasjonen 
Skolen er i dialog med byggherre  
Forventer ferdigstille 31.okt 2019 – noe støy kan forekomme mellom 07.00-15.00, men skal 
ikke påvirke hverken naboer eller skolen. 
Mellom 08.30-09.00 skal anleggstrafikk unngås, skulle det likevel være nødvendig er det 
pålagt bruk av følgeperson på bakken. 
 

b) Evaluering av digital skole 
Digital skole med 1:1 forhold med lærebrett er ikke mer ett år gammelt. 
 
En systematisk evaluering er ikke foretatt foreløpig, men undersøkelse blant lærerne gir 
følgende tilbakemelding. 

 
FAU Bogstad Skole 
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 Majoriteten av elevene er lettere motivert 
 

 Produksjonen blant elevene har gått opp 
 

 Estetikken i produktet blir pent veldig raskt som fører  
 

 Forenkler differensialiseringsprosessen – raskere å få med flere 
 

 Selvstendigheten oppleves som økt, enklere å komme seg videre til neste steg – 
unngår å vente på lærer/andre elever 

 
På foreldremøtene ble det fra skolen informert om at læringsbrett kun en del av 
undervisningen. Læringsbrett er et satsningsområdet for skolen, men det er skolens jobb og 
også promotere annen form for læring som forekommer. 
 
FAU problematiserte bruke nav Showbie og hvordan det brukes på tvers av ulike 
trinn/klasser. Spesielt mappestrukturen, FAU oppfordrer til mer likhet mellom trinn/klasser 
er ønsket. 
 
FAU ønsker en mer systematisk evaluering av bruken og effektene ved bruken av 
læringsbrettene. 
 

c) Elevundersøkelse 
FAU noterer en generelt stagnasjon/lavere score fra tidligere år – skolen har plukket ut to 
fokus områder 
 
Motivasjon og mobbing, skolen vet hvilke grupperinger dette gjelder på skolen som kan 
forklare utslagene på elevundersøkelsen. I tilfellene samarbeider skolen godt med lærere og 
elevene som er involvert. 
FAU oppfordrer skolen til å involvere foreldregruppen og generelt informere FAU.   
 
Samtidig viktig å understreke at Bogstad skole har en generelt god score i forhold til en 
skala fra 1-5 
 

d) Nettbruk/sosiale medier blant unge 
Flere aktører blant annet mobbeombudet og medietilsynet er oppmerksomme rundt unges 
nettbruk og bruk av sosiale medier. Sammen har de laget et undervisningsopplegg for en 
bevisstgjøring rundt digital dømmekraft, i tillegg til at opplegget skal være 
holdningsskapende. Målgruppen er foreldre i 2. klasse primært og målsetningen er å 
bevisstgjøre foreldre, opplyse og skape holdninger blant foreldre. 
 
Mer informasjon finnes her: https://dialogduk.no/ 
 
Skolen tester et undervisning-/samtaleopplegget med separate foreldremøter. 
Tilbakemeldingen har vært meget godt på blant foreldrene som har deltatt til nå. 
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Skolen ønsker at FAU hjelper til å promotere bruken av dialogduken blant foreldrene 
 
FAU oppfordrer skolen til å legge til rette for en dialog/diskusjon omkring nettbrett/-bruk 
på foreldremøtene som gjennomføres. 
 

e) Smarttelefon i 3. klasse 
Saken ble tatt opp i FAU med skoleledelsen. Det oppleves ikke som et «problem» i 3. trinn 
per i dag.  
Skolen har «mobil-avslått-i-sekken» holdning. Dette følger skolen og FAU stiller seg bak. 
 
FAU oppfordrer skolen til å sette av tid på foreldremøter til å legge til rette for en diskusjon 
for holdninger – skape arenaer for å snakke sammen. 
 
FAU ønsker at skolen kommer med konkrete eksempler, ved fremtidige foreldremøter, på 
hvordan nettbruk/mobiltelefon kan ødelegge klassemiljøet. På den måten gjøre foreldre 
beviste slik at uheldige episoder kan unngås. 
 

f) Tilsyn i spisepause 
Lesekorpset, tellekorpset etc er brukt under spising for elevene for å støtte opp under 
elevens læring. FAU har gjennom foreldremøtene blitt gjort oppmerksom at dette er noe 
foreldregruppen ønsker endret. I tilfeller er det slik at elever gruer seg til å være i 
spisepausene pga. det som vises, i tillegg er flere eksempler der elever glemmer å spise 
maten fordi de blir distrahert av det som vises. 
 
Skolen vedkjenner viktigheten av å ha en voksen tilstede under spising og er beviste på at 
det finnes alternativer til TV som lyttebøker, høytlesing, fuelbox, dialog etc. 
 
FAU oppfordrer skolen til å minimere bruken av skjerm under spising og se på alternativ 
«aktiviteter» for å opprettholde ro blant elevene under spising. I tillegg til å evaluere 
muligheten for tilstedeværelse av voksne under spisetid, spesielt på de yngste trinnene. 

 
Sak 2: Referat fra sist driftsmøte 
Skolens ledelse informerte om mye av det samme som har blitt tatt opp under FAU møtet: 

- Møte i skolemiljøutvalget 
- Resultater høsten 2018 fra elevundersøkelsen 
- Informasjon om foreldreundersøkelsen som kommer våren 2019 
- Samt en bemanningsplan for høsten 2019 

Ellers ble skolens årsregnskapsrapport for 2019 samt fullstendighetserklæringen godkjent i 
Driftsstyre 
 
Sak 3: Møte i skolemiljøutvalget og forholdet til elevrådet 
Saker som ble diskutert: 

- Elevrådet jobber med bedre skolemiljø, utemiljø og spesielt dårlig språkbruk  
- Elevaktiviteter; trivselsleder eller lekeagenter er ikke i bruk nå,  dette kan gjeninnføres og er 

en diskusjon i elevrådet 
o Hva koster dette 
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o Kan søke FAU om å betale for dette eller mer utstyr 
 
Sak 4: 17. mai status og fremdrift 
Arbeidet går som planlagt. Elevrådets forslag til aktiviteter for nye leker for de eldre barnene er 
overlevert til komiteen. Ingrid legger frem et forslag om innkjøp utstyr til nye aktiviteter for FAU. 
 
Sak 5: Trafikk 
Nordengveien skal utvides til 8 m bredde. FAU ber skolen innhente plan for dette fra kommunen. 
 
Sak 6: Ressursfordelingsmodellen, initiativ fra Svendstuen skole 
Forespørsel fra FAU ved Svendstuen skole om å samle informasjon angående budsjettsituasjonen 
ved flere skoler. Henvendelsen tas opp på neste driftsstyremøte og leder av FAU svarer på 
henvendelsen. 
 
Sak 7: Eventuelt 

a) Smarttelefon i 3. klasse 
Svar til forelder: FAU oppfordrer til at det avsettes tid på foreldremøte for å kunne 
diskutere temaer som mobilbruk (se under sak 1e) 
 
Oslo KFU 
Årsmøte 4.april, ingen fra FAU har anledning til å delta.  
 

b) Deichman Røa – barnas lørdag og søknad Sparebankstiftelsen 
FAU spør sosiallærer Annette om skolen ønsker at FAU støtter søknaden og bidrar til 
markedsføring av tilbudet. FAU ønsker å begrense sin involvering til promotere av f.eks 
arrangementer og tilstelninger. 
 

c) 7.trinnsfest 
Møte for komiteen avholdes neste uke. Mange har meldt seg til komiteen. 
 

d) Gjenglemte klær 
Gjenglemte klær på skolen går til skolekorpset i stedet for Fretex. 

 


