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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Elin Saga Kjørholt Cecilie Ramse 06/20 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

10.11.20 Digitalt Teams  20.00 – 21.30  23.11.20 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Elin Saga Kjørholt (5)  

Ida Stendahl (7) 

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) 

Trine Sønsteby (2) 

Fra skolen 

Karoline Hoel Balstad (rektor) 

Kristin Thoen Haugli (ass. rektor)  

Margit Hegna (6) 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 
Nr. Sak 

1 Informasjon fra skolen 

a. Covid-19 

- For 1.trinn og 2.trinn ble det avholdt hjemmeskole mandag 9. november. Dette var skolen sin 

avgjørelse sammen med bydelens smittevernteam, med ønske om å være «føre var». Det ble 

ikke påvist smitte hos elev og alle var tilbake tirsdagen. 

- Skolen ber foresatte bidra til at det ikke går rykter om hvem som kan være smittet i slike 

situasjoner, da dette kan være ubehagelig for dem det gjelder. 

- Skolen driver nå på gult nivå. 

- Bogstad skole har hatt lærerstudenter fra OsloMet inne i klasserommene i to ukers 

praksisperiode. Praksisperioden er noe som ligger i læringsplanen for studentene og har vært 

gjennomført tidligere år, og gjennomføres også ved andre skoler. I forkant av praksisperioden 

tok skolen imidlertid kontakt med Utdanningsetaten i Oslo kommune og spurt om det er 

riktig å gjennomføre slik praksisperiode, men fikk ikke støtte for det. Skolen sitt ønske var å 

kunne utsette slik praksisperiode grunnet smittesituasjonen. 

- Alle lærerne er på hjemmekontor etter undervisning. Dette startet skolen med da det kom 

påbud om hjemmekontor.  

 

b. Skolen har til nå vært gjennom «Compani Bogstad» og «Bogstad House». Fra mandag 9. 

november går skolen over i perioden «Bogstad Valley”. Det er lærerne som har stemt frem 

forslaget for perioden. Skolen vil i denne perioden ha fokus på teknologi. Skolens temaplan for 

skoleåret 2020-21 finner du her: https://bogstad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skolearets-

temaer/bogstad-skoles-temaplan/  

 

https://bogstad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skolearets-temaer/bogstad-skoles-temaplan/
https://bogstad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skolearets-temaer/bogstad-skoles-temaplan/


FAU Bogstad Skole 

 

Side 2 av 3 

 

c. Skolen melder at de har kommet godt i gang med elevrådet, som i år er organisert noe 

anderledes enn tidligere år. I stedet for én leder for elevrådet er det dannet et styre med tre elever 

fra 7.trinn. Elevrådet består for øvrig av 2 representanter fra hvert trinn fra 4.trinn til 7.trinn. 

Elevrådet styrer møtene selv og har begynt å jobbe med elevundersøkelsen.  

 

d. «Blimed»-dansen er torsdag 12. november og dette har elevene øvd godt på. Det har vært 

musikk i skolegården når elevene kommer om morgenen og øving på dansetrinn og sang.  

 

e. Skolen ønsker å komme med kommentar til punkt 6 på agendaen om foreldrerepresentanter i 

Driftsstyret. Skolen ønsker at det er en viss kontinuitet i vervet. Det er et verv hvor det krever at 

man setter seg godt inn i sakene og kan følge opp. Dette blir vanskeligere med hyppig 

utskiftning. 

 

f. Skolen får tilbakemeldinger fra representanter i FAU om at det var svært positivt å se hvor glade 

elevene var for å komme tilbake på skolen etter en dag med hjemmeskole. Skolen får også 

tilbakemeldinger på at det oppleves som at skolen er godt forberedt og at overgang til 

hjemmeskole går bra. Skolen får innspill på at det kunne være hensiktsmessig å sende beskjed 

vedrørende hjemmeskole på sms og ikke Skolemelding, eventuelt i tillegg til Skolemelding. Det 

var ikke alle som fikk med seg oppdateringene fortløpende. Skolen kommenterer til dette at de 

benyttet sms i våres grunnet ustabilitet i Skolemeldingsappen, men at det er Skolemelding de 

skal benytte som sin kommunikasjonskanal.  

 

g. Bogstad skole er blitt pilotskole for prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei 

(Hjertesoneprosjektet). Skolen melder om særlig farlige situasjoner rundt Peder Ankers plass og 

at de ønsker å være med i prosjektet for å få fokus på trygg skolevei. Rundt Peder Ankers plass 

er det trafikk til skøytebanen, golfbanen, Bogstad Camping, bensinstasjonen, Kiwi, skijordet og 

de som skal til og fra marka. Skolen påpeker at det ikke nødvendigvis er bedre på småveiene 

mellom Bogstad skole og Røa kirke. Foresatte bes om å besvare spørsmål vedrørende trafikk i 

foreldreundersøkelsen som nå er sendt ut. 

2 Juleavslutning 

- Det blir ingen mulighet for normal avvikling av juleavslutningen i år.  

- Skolen holder på det som skjer av juleforberedelser på skolen, men fredssamling på 

biblioteket og julegudstjeneste blir mest sannsynlig ikke gjennomført.  

- Som et alternativ ønsker FAU å kunne arrangere noe sosialt til våren.  

- Skolen melder at de veldig gjerne bidrar til et arrangement til våren om dette blir et 

«vårmarked» eller en «solfest». 

- Skolen påpeker at de kommer til å gjennomføre juletregang slik som de gjorde i fjor. Dette 

skjer ute og skaper gode minner for elvene, samt er en veldig koselig inngang til julen. Det 

var mange gode tilbakemeldinger på slik juletregang i fjor.   

3 Info om økonomi 

- Økonomiansvarlig har satt opp en oversikt over regnskapet, som gjennomgås i møtet. 

- Leirskole for 7.trinn dekkes av FAU, mens klassekassene dekker gaver til lærerne. Til 

jul har det vært vanlig at FAU sponser lærernes juleselskap i stedet for at det gis gaver 

til hver enkelt.  

- Foreløpig er det ikke fare for midler til leirskole, men fortsetter situasjonen frem mot 

sommeren og det ikke blir avviklet noen erstatning for juleavslutningene eller 17. mai 

feiring, begynner det å se verre ut.  
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4 Hjertesoneprosjektet 

- Hjertesone er et prosjekt som hjelper til å få mindre biltrafikk rundt skolen og gjør det 

sikrere for elevene å gå eller sykle. Det går ut på å skape bilfrie områder rundt skolene, 

og sikre trygge og attraktive skoleveier. For å oppnå gode resultater bør fysiske tiltak, 

trafikkregulering og holdningsskapende arbeid utgjøre en helhet. Å få til hjertesone 

rundt skoler i Oslo skal være et samarbeid mellom den enkelte skole, 

Undervisningsbygg som eier og drifter av skolebygg med skolegårder, 

parkeringsplasser og lignende, og Bymiljøetaten som skiltmyndighet og ansvarlig for de 

kommunale veiene. 

- Dette er et ideelt politisk initiativ og FAU er positive til dette prosjektet og tenker det er 

viktig utvalget bidrar. Prosjektet er godt forankret i Oslo kommune. 

- Det er en trafikkansvarlig i FAU, men ettersom skolen ønsker at FAU er tungt inne i 

dette prosjektet anses det som nødvendig at det er to i FAU som er trafikkansvarlig.  

- Vi går gjennom presentasjon av prosjektet i møtet. Det settes et hjerte rundt skolen med 

500 meter i diameter hvor man i prosjektet jobber med å sette inn tiltak. Det er en 

målsetting om at foresatte ikke kjører elevene til og fra skolen, men at flere går og 

sykler. I prosjektet vil man jobbe sammen med elevene og spørre dem og involvere dem 

gjennom en metode som kalles «Barnetråkk». 

- FAU blir her med i prosjektet og er med å påvirke hvilke tiltak som skal settes inn.  

- Trafikkansvarlig i FAU anser dette som et fint prosjekt, men at hvilke tiltak som 

gjennomføres vil bero på prosjektets varighet.  

- Røa vel, Golfklubben og Røa IL er involvert.  

- Beslutning: FAU beslutter å bidra inn i Hjertesoneprosjektet og at det utnevnes én 

trafikkansvarlig til i FAU, slik at det er to. Trine velges som trafikkansvarlig. 

- Prosjektet bør koble seg mye på Driftsstyre og ha tett dialog her. 

5 Møterett for vara 

- FAU sine møter er åpne for alle og følgelig kan de som er vara delta på møtene og delta 

i diskusjonen.  

- Vara kan imidlertid ikke være med å stemme når FAU skal beslutte i saker. 

- Vara kan likevel stemme dersom de deltar i møte som representant.  

- Beslutning: Vara har møterett, men ikke stemmerett med mindre vara deltar i møte som 

representant. 

6 Plan for skifte av foreldrerepresentant i Driftsstyret 

- Leder for Driftsstyret sitter frem til sommeren 2021.  

- Elin fristiller sin plass som representant i Driftsstyret fra og med 1. januar. Dette for at 

det skal bli overlapp med nytt medlem og bedre kontinuitet.  

- Peter velges som representant i Driftsstyret fra og med 1. januar 2021.  

7 Eventuelt 

a. Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) inviterer til et digitalt skolegruppemøte 

tirsdag 24. november fra klokken 19:00 til 20:30. Møtet avholdes på Zoom.  

b. FAU har god mulighet til å ha dialog med skolen og spørre dersom det skulle være noe. Det 

oppfordres til at FAU er synlige og at det formidles også til klassekontaktene at det er lav 

terskel for å ta kontakt med FAU. 

c. Det kan være behov for å sende en oppdatert informasjon til klassekontaktene. Nestleder i 

FAU følger opp dette. 

d. Neste møte i FAU er onsdag 2. desember klokken 20:00. Her er det foreløpig kun digital 

skole som står på agendaen. E-post om dette kommer i forkant av møtet. 

 


