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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Elin Saga Kjørholt Cecilie Ramse 01/21 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

13.10.21 Personalrommet på Bogstad 
skole  

20.00 – 21.50  16.10.21 
 

 
Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Elin Saga Kjørholt  
Ida Stendahl 
Margit Hegna (7) 
Cecilie Ramse (3) 
Trine Sønsteby (3) 
Kim-Alexander Jørstad (2) 
Peter Holme Obrestad (2) 
Øyvind Indrebø (1) 
Benedikte Olsen Høvding (1) 
Eli Krogstad (6) 
Cecilie Sveen (4) 
Eugenie Skilnand (3) 
Kristin Thoen Haugli (assisterende rektor) 

Stein Kaasa (6) 
Ingvild Spilde 
Bjørn Gravdal 
Sasha Danest Ingebretsen 
Heidi Lilja-Donker 
Guri Lande (5) 
Karoline Hoel (rektor) 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Nr. Sak 

1 Elin ønsker velkommen og vi tar en presentasjonsrunde blant gamle og nye representanter i FAU. 

2 Informasjon fra skolen: 

- Ønsker velkommen tilbake til skolen – godt å se hverandre. 
- Skolen gledet seg til å starte på grønt nivå, men oppstarten har vært preget av mye sykdom og da 

ikke bare Corona. Enkelte klasser har opplevd å i liten grad være fulltallige.  
- Det har likevel vært en fin skolestart på året med en god gjennomføring av Bogstadtinget før 

høstferien. Ledelsen stilte til valg og måtte legge frem sine argumenter, for elevene som stemte.  
- Etter høstferien har skolen gått inn i perioden med Baltvort. Hele skolen er delt inn i hus og 

ledelse/administrasjon er Smygard. Det skal etterhvert komme kapper til lærerne og de koser seg 
med denne perioden. 

- Skolen planlegger ut fra at de tilstelningene de vanligvis har vil bli gjennomført. Det var god 
stemning under oppføringen av «Den Levende Skogen» med publikum, og skolen ser frem til 
avvikling av juleavslutning.  

3 Mandat, aktivitet og hengepunkter 

FAU 

- Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen, og de velger representanter til foreldrerådets 
arbeidsutvalg (FAU). FAU ved Bogstad skole består normalt av 10 deltagere, og 
sammensetningen for utvalget er; 

1.trinn: 2 foreldrerepresentanter (sitter 1 år) 
2.trinn: 1 foreldrerepresentant (sitter 2 år) 
3.trinn: 1 foreldrerepresentant, som overføres fra 2. trinn 
             1 tilleggsrepresentant i forbindelse med 17. mai 
4.trinn: 1 foreldrerepresentant (sitter 2 år) 
5.trinn: 1 foreldrerepresentant, som overføres fra 4. trinn 
6.trinn: 1 foreldrerepresentant (sitter 2 år) 
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             1 tilleggsrepresentant i forbindelse med juleavslutningen 
7.trinn: 1 foreldrerepresentant, som overføres fra 6.trinn 

- 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. Faste roller i utvalget er leder, nestleder, kasserer og 
sekretær. I tillegg har FAU ved Bogstad skole AKS-koordinator, representant i Skolemiljøutvalg 
og trafikkansvarlig. For 3. trinn og 6. trinn velges det tilleggsrepresentanter for å bistå med 
henholdsvis 17. mailekene og juleavslutningen.  

Driftsstyret  

- FAU nominerer to foreldrerepresentanter til å sitte i skolens Driftsstyre. Driftsstyret er skolens 
høyeste organ. Styret består av to foreldre, to ansatte ved skolen, og i tillegg tre kommunale 
representanter. Driftsstyrets medlemmer oppnevnes av byrådet og sitter for to år av 
gangen. Møtene er åpne for alle. Rektor er styrets sekretær. 

- Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler i Oslo, og styret er plasseres i linjen mellom 
etatssjef og rektor. Driftsstyrets oppgaver er å se til at skolen drives etter gjeldende 
retningslinjer, og driftsstyret vedtar årlig skolens budsjett og strategiske plan. 

Foreldrekontaktene 

- Foreldrekontaktene er kommunikasjonen ut til foreldrene fra FAU, og de pleier å inviteres på 
første ordinære FAU møte. Foreldrekontaktene har en særlig sosialfunksjon for sin klasse. 

- Videre skal foreldrekontaktene, i samarbeid med nestleder i FAU, fungere som en «valgkomité» 
ved valg av representanter til FAU.      

Nærmere om FAU og noen saker som ligger fra før sommeren 

- 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.  

- FAU ved Bogstad skole har en god økonomi. Dette skyldes nok de arrangementene 
(juleavslutning og 17. mailekene) hvor pengene går til FAU. En tommelfingerregel er at FAU 
skal ha midler til å gjennomføre 2 x leirskole.  

- På grunn av pandemien har FAU mistet inntekter fra én juleavslutning, og to 17. mai 
arrangementer. Ettersom FAU ikke har fått inn det de pleier, er det derfor et underskudd i år. For 
17. mai ble det imidlertid gjennomført en Vipskampanje, som hjalp, og FAU vil fortsatt si at 
utvalget har en sunn økonomi. 

- Fra før sommeren har FAU ønsket noe tydeligere retningslinjer rundt mobilbruk og smartklokke 
på skolen. 

- En annen oppfølgingssak er hjertesoneprosjektet, som er Oslo kommune sitt prosjekt. Det settes 
en sone på en kilometer rundt skolen – er hjerte. Innenfor dette hjerte jobber prosjektet, ved å 
involvere eleven, med å finne punkter hvor vi kan få det bedre. Det skal sies at området rundt 
Bogstad skole er veldig bra! Men det er alltid rom for forbedring. Peder Ankers plass har alltid 
vært et problem, og her har det vært ønske om rundkjøring. Krysset Ekraveien og Ankerveien er, 
som følge av prosjektet, snevret inn, og det gjelder også krysset ved Joker. Det er flere tiltak 
man ønsker seg (skilting, dumper, fartsmåling), men ikke alt er gjennomførbart grunnet 
regulering av veien. Prosjektet har ønsket å gjennomføre en kampanje rettet mot foreldrene for å 
øke bevisstheten rundt kjøring i gatene rundt Bogstad skole. 

- FAU leverte før sommeren et notat til skolen som ble kalt «den digitale skolen». Skolen jobber 
med å svare ut notatet og dette blir også fulgt opp i FAU.  

4 Fordeling av roller 

- 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. FAU konstitueres som følger; 
• Leder, Cecilie Ramse 
• Nestleder, Kim-Alexander H. Jørstad 
• Kasserer, Margit Hegna 
• Sekretær, Øyvind Indrebø 
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• AKS, Kim-Alexander H. Jørstad 
• Skolemiljøutvalget, Benedikte Olsen Høvding 
• Trafikkansvarlig, Cecilie Sveen 
• Juleavslutningsansvarlig, Eli Krogstad 
• Juleavslutning, Stein Kaasa 
• 17. maiansvarlig, Trine Sønsteby 
• 17. mai, Eugenie Skilnand (vara) 

- I tillegg vil Peter Obrestad, som sitter som foreldrerepresentant i Driftsstyret, delta i FAU som 
vara. Dette er positivt for FAU som kan ha en tett kobling til Driftsstyret.  

5 Eventuelt 

- Møtedatoer i 2021: 
• Onsdag 3. november klokken 20:00 – 22:00. 
• Onsdag 1. desember klokken 20:00 – 22:00.  

 
 


