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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Cecilie Ramse 07/19 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

18.11.19 Bogstad 20.00 – 21.40  25.11.19 
 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  
Hanne Melhus-Kittelsen, nestleder FAU (7) 
Mats Bjerkaas (2) 
Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen (1) 
Therese Doresius (3) 
Elin Saga Kjørholt (4) 
Hilde Nyrud (6)  
Jøran Pecher (5) 
Ida Stendahl (6) 
Cecilie Ramse (1) 

Mats Bjerkaas  
 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 
1. Møte med elevrådsrepresentanter  
2. Møte med rektor  
        - Vurderingssamtaler  
        - Engelskundervisningen   
        - Bogstadkalender  
        - Tilbakemelding på lekser  
        - Skolegensere - status 
3. Juleavslutningen 
4. Innspill til driftsstyret  
5. Eventuelt 
        - datoer for FAU-møter våren 2020 
        - annet 
 
Nr. Sak 

1 Møte med elevrådsrepresentanter 

- Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som 
bestemmer på skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme 
foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i 
arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Elevrådet og FAU har sammenfallende roller når det 
gjelder å ivareta skolemiljøet ved Bogstad skole. FAU ønsker derfor et tettere samarbeid og 
dialog med elevrådet. 

- Velkommen og presentasjon av FAU 
- Presentasjon av elevrådet 

- Representantene og vara velges fra 4. trinn til 7. trinn. Det er avstemming i klassene når 
representantene velges. Det elevrådet som sitter nå, er forholdsvis nytt, og har sittet i 5 uker 
og hatt 3 møter. Elevrådet har møte hver 14 dag. 

- Elevrådet er ute i klassene og hører deres mening. Representantene for elevrådet tar dette 
med tilbake til egne møter hvor innspill og forslag diskuteres. 

- Saker elevrådet kan få inn er ønske om såpe i dusjen, hårføner o.l. De har også saker som 
involverer kampanjer og turneringer, og nå for tiden forbereder elevrådet 
elevundersøkelsen. Det er et vidt spenn i saker som kan komme inn, og det er viktig at 
elevrådet ivaretar de sakene som bidrar til et bedre skolemiljø for alle elevene. Elevrådet 
har også vært i dialog med skolen om bruk av kantinen.  

- FAU får pengene fra juleavslutningen og arrangementet på 17. mai. Derfor har FAU noe 
penger i kassen, og disse midlene kan elevrådet søke om å kunne benytte. 
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- Fristen for innlevering av søknad bør settes slik at det sittende elevrådet opplever at søknaden 
blir behandlet og at tiltak iverksettes. Fristen settes til FAU sitt neste møte i slutten av januar. 

- Elevrådet kan besøke klassens time og snakke litt om muligheten for å søke midler fra FAU. 
Samtidig kan elevrådsrepresentantene samle inn innspill og forslag til hva elevrådet skal søke 
om. FAU kan bistå representantene med hvordan de kan innhente forslag fra elevene.  

- Elevrådet spør om søknaden må gjelde en ting eller om det kan være en opplevelse. God 
avklaring - FAU er positive til at det kan søkes om opplevelse. 

- FAU avklarer videre kommunikasjon med skolen når det gjelder søknadsprosessen.  
- FAU lager en oppsummering fra dagens møte med elevrådet og sender elevrådet. 
- Elevrådet tar kontakt med FAU dersom de ønsker bistand ved innsamling av forslag til tiltak. 

2 Informasjon fra skolen ved rektor og assisterende rektor 

5 oppfølgingssaker meldt inn fra FAU 

Vurderingssamtaler - utviklingssamtalen 

- Det er gjort endringer i forskrift til opplæringsloven. Utviklingssamtalen baserer seg ikke 
lenger på et skriftlig dokument. Hver skole velger selv hva de anser som den mest 
pedagogiske tilnærmingen for gjennomføringen av en slik utviklingssamtalen. 

- På Bogstad ble det gjennomført utviklingssamtale slik det gjøres nå første gang høsten 2018. 
Det er gjort noen mindre justeringer underveis. Foreldreundersøkelsen viser at de fleste er 
fornøyde med måten disse samtalene nå gjennomføres på.  

- Utviklingssamtale gjennomføres likt fra 1. trinn til 7. trinn og samtalen er til for eleven. Det 
gjennomføres en elevsamtale i forkant på skolen, som forbereder eleven litt på hva som vil 
skje. Utviklingssamtalen skal handle mye om hva eleven kan, og det er mange elever som får 
vist dette godt. Eventuelle bekymringer foreldrene eller skolen måtte ha og ønsker å snakke 
om, skal imidlertid ikke være en del av utviklingssamtalen.  

- Det vil helt sikkert være noen elever som synes utviklingssamtalen er ubehagelig eller ikke 
klarer å slappe av og "få vist seg frem". Disse elevene ville nok heller ikke vært komfortable i 
en samtale slik den ble gjennomført tidligere. 

- Det skriftlige skjemaet er erstattet med noe lærerne mener er bedre egnet og som tjener 
samme formål. En slik gjennomføring som nå benyttes for utviklingssamtalen frigir i tillegg 
tid for lærerne, samt at det er ment å gi elevene bedre eierskap til egen læring. 

- Bogstad skole vil evaluere gjennomføringen av utviklingssamtalen igjen nærmere jul, når de 
er avsluttet. 

Engelskundervisning 

- Rammetimetallet er likt i hele lande, mens Oslo har 1-2 timer mer. 
- På Bogstad skole har de flyttet en time engelsk ned til 4 trinn, og de har fått 1 time på 1. trinn 

i stedet for en halvtime. 
- Alle barn vil oppleve "læringsgropa" når man starter på noe nytt. Elevene vil bruker ulik tid 

på å komme seg opp av "læringsgropa", og dette kan skolen snakke mer om og ha bedre 
fokus på. 

Bogstadkalender 

- Det er en Bogstadkalender på hjemmesidene til skolen, men FAU påpeker at det er viktig 
denne er oppdatert. Arrangementer kommer fort på. Slik oppdatering oppleves som bedre i 
år, og skolen henviser til at kalenderen per tid er oppdatert med de arrangementene som er 
planlagte. Det legges imidlertid ikke inn turdager o.l., da dette vil fremgå av ukeplanen. 
Skolen vil ha litt ekstra fokus på å ha kalenderen oppdatert.  

Tilbakemeldinger på lekser 

- FAU opplever at dette allerede er blitt betydelig bedre.   
- FAU påpeker at for elevene er denne tilbakemeldingen veldig viktig for motivasjonen. 
- Rektor presiserer at skolen fortsatt jobber med hvordan og hvor mye lekser som skal gis. 

Lekser skal være overlæring, og dette betyr at eleven ikke skal oppleve å måtte sette seg inn 
i nye ting hjemme. 
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- Nytt for 1. trinn er at tilbakemeldingene kommer som lydfil i Showbie. Dette vil skolen 
evaluere og se om de også legger inn for flere trinn. 

Skolegenser 

- Skolen vil følge opp dette og avklare med elevrådet hva de tenker rundt skolegensere. 
Dersom elevene ikke er interessert, er det ikke noe poeng å gå videre med det. 

Til slutt fra skolen 

Boken om Bogstad 

- Skolen oppfordrer til slutt alle om å laste ned boken om Bogstad skole fra iBooks. Boken 
skal promoteres på Teknologikonferanse på Lillestrøm. 

- Skolen skal i tillegg besøke Lier kommune. Her skal en tidligere elev fra Bogstad skole være 
med og fortelle om bruk av læringsbrettet. 

Erfaringsutveksling med andre skoler   

- Bogstad skole får besøk fra andre skoler som er interessert i hva som gjøres på Bogstad. 
Foreløpig har det vært avtalt/gjennomført møter med 5 andre skoler på Bogstad skole. Først 
har de en samtale sammen, deretter viser personalet litt hvordan Bogstad skole jobber. Dette 
er også en fin anledning for Bogstad skole til å få tilbakemeldinger på de vurderingene de 
selv har gjort. Dette oppleves veldig positivt. 

3 Juleavslutning 

- Datoen er satt og det er lagt ut i kalender. 
- Invitasjon sendt ut til alle. 
- Det er startet med litt kartlegging av hva som må på plass før arrangementet.  

4 Innspill til driftsstyret 

- Driftsstyre har møte på torsdag 20. november og følgelig er det ikke noe å melde fra 
driftsstyret. FAU kan melde saker inn til driftsstyret der utvalget ser behov for det. 

- Foreldrerepresentant Kjetil Gill Østvold trer ut av vervet fra årsskiftet. FAU må følgelig 
velge en ny foreldrerepresentant som skal sitte i driftsstyret fra og med 1. januar 2020. Det 
er den enkelte kommunen som bestemmer om skolene skal ha et driftsstyre, og hvilken 
myndighet driftsstyret skal ha. 

- Foreldrene skal alltid være representert med to personer i driftsstyret. Foreldre-
representanten må ikke velges fra FAU. Ofte er det imidlertid en fra FAU som leder 
driftsstyret. Dersom noen er interesserte meldes dette til leder for FAU. 

- Driftsstyret har i år ikke satt opp egen møteplan, men avtaler møter fra gang til gang.  

5 Eventuelt 

- Natteravnene ved Hovseter skole har nå lagt Bogstad skole inn i deres vandrerliste.  
- Kartlegging av anleggstrafikk rundt Bogstad skole følges opp til neste FAU møte. 
- Det har kommet inn spørsmål om bruk av klasselister fra klassekontaktene. Spørsmålet er 

om dette kan utleveres fra skolen, og om hvordan dette eventuelt kan distribueres/brukes. 
Hva gjør for eksempel andre skoler angående klasselister. FAU vil følge opp dette, for å 
kunne gi tilbakemelding til klassekontaktene. 

- Møteplan for våren:  

Mandag 27. januar 20:00 

Tirsdag 10. mars 20:00 

Onsdag 22.april 20:00 

Tirsdag 2. juni 20:00 tentativ dato, kan justeres. 

 


