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Arbeidsdok. – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Cecilie Ramse Øyvind Indrebø 02/21 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

03.11.21 Stor stua/Personalrommet på 
Bogstad skole  

20.00 – 21.45  02.11.21 
 

 
Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Klassekontakter 
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) 
Stein Kaasa (6) 
Karoline Hoel (rektor) 

Margit Hegna (7) 
 
 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 
Del 1: Foreldrekontaktforum og FAU møtes i Storstua klokken 20:00 

1. Kort presentasjon for foreldrekontaktene (basert på informasjonsskriv tidligere sendt dem) 
(10 min). 

2. Eli tar kort status for juleavslutningen og videre prosess (10 min). 

Del 2: Ordinært møte i FAU på personalrommet 

1. Informasjon fra skolen (Karoline blir med på Teams) 
2. Juleavslutning (se vedlagt plan, som per tid kun sendes internt i FAU for gjennomgang og 

ikke skal videresendes)  
3. Saker til Driftsstyret 
4. Hjertesoneprosjektet (giveaways) 
5. Melde nytt styre til Brønnøysundsregistrene 
6. Skolemiljøutvalget (tidligere innvilget utstyrsbod) 
7. Dialog med AKS 
8. Evt. 

 
Nr. Sak 

 Del 1 Fellesmøte med klassekontaktene: 

1 FAU-leder gikk gjennom presentasjonen «Presentasjon foreldrerådsmøte høst 2021.pptx» 

Det ble i hovedsak diskutert rundt 3 spørsmål fra klassekontaktene 

1. Klasselister. Hvordan kan klassekontaktene enklest få kontakt med foresatte i sine 
respektive klasser, ettersom skolen ikke deler ut klasselister lengre og ikke alle foreldre 
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har tilgjengeliggjort kontaktinformasjonen sin via skolemelding. FAU lovet å følge skolen 
opp å komme tilbake til klassekontakten med informasjon om hvordan skolen best tenker 
vi skal løse problemet. Et konkret forslag er et samtykkeskjema som kan deles ut på første 
foreldremøte i skoleåret, hvor foreldre kan fylle inn ønsket kontaktinfo.   

2. Klassekassen. Det ble stilt spørsmål rundt om man alltid trenger å kreve inn penger til 
klassekassen selv om det allerede er en del penger der. Svaret på det er ja, og at hvis det er 
penger igjen etter 7. klasse så skal disse overføres til FAU. Det ble også nevnt flere 
eksempler på gode måter å bruke klassekassen sine penger på. 

3. Datasikkerhet. En klassekontakt lurte på hva status på skriv om digital undervisning, 
datasikkerhet mm. Svar var at FAU kom til å få oppdatert status fra skolen i Del 2 av 
møtet. 

 

 Del 2 Ordinært FAU-møte 

1 Informasjon fra skolen 

• Korona og sykdom generelt. Det er et smittetilfelle på 3. trinn. Skolen har på vegne av 
foresatte varslet nærkontakter. Skolen fortsetter gjerne med det hvis de aktuelle foreldrene 
ønsker det i fremtiden også. Skolen jobber aktivt med å unngå at det blir tabuer knyttet til 
smitte. Skolen presiserer at søsken som har negativ hurtigtest kan komme tilbake på skolen. 
Skolen har sluttet med obligatoriske hurtigtester. Restlager med hurtigtester vil være 
tilgjengelig for foresatte og ansatte som trenger de. Det er mye luftveissykdommer både blant 
ansatte og barn. Dette gjelder flere skoler som gjør det veldig krevende å sikre god bemanning. 
Det hender derfor at de må slå sammen grupper. 

• Digitaliseringsskrivet. Skrivet er sendt ut til alle som satt i gamle FAU hvor de har fått en del 
tilbakemeldinger som de svarer opp før endelig skriv blir sendt ut fra skolen. Skolen forventer 
flere spørsmål fra foresatte og planlegger å sende ut en spørreundersøkelse i etterkant av 
skrivet. FAU ønsker å få innsikt i og kunne påvirke spørreundersøkelsen. 

• Ny periode: Harry Potter perioden er over og det har vært en stor suksess. Nå vil Skolen gå 
inn i en ny tech-periode hvor Bogstad Valley kommer frem igjen. Fokus vil være på å gå fra å 
være konsumenter til produsenter av teknologi. 

• Julemarkeringer. Juleavslutning for 2., 4. og 6. trinn vil være 8. desember. For 1., 3. og 5. blir 
9.september. Ellers er det julegudstjeneste 15. desember og juletregang kl 8.00 21. desember. 

• Halloween. Det har ikke vært meldinger om utenforskap i etterkant av halloween. Skolen ser 
til andre skoler som har suksess ved å arrangere felles halloween markering på skolen før barn 
går knask eller knep for å hindre utenforskap.  

• Statkraft. Informasjon er sendt på skolemelding. Lite å legge til, men det virker som om vi 
ikke kommer til å bli berørt i særlig stor grad. 

• Nasjonale prøver mm. På neste FAU møte 1. desember vil skolen presentere resultatene av 
nasjonale prøver og trivselsundersøkelser. 

2 Juleavslutning 

Juleavslutningsansvarlig har etablert en arbeidsgruppe og vil sette opp lister med hvilke foresatte 
fra 5 og 6 som skal gjøre hva. 

Vi besluttet å heve prisen til 15 kr for drikke og 25 kr for bakverk. Det vil også bli kjøpt inn 
håndsprit. 

Vi vil se an smittesituasjonen med tanke på å forby kontanter, men vi vil informere eksplisitt om at 
det vil være mulig å bruke vipps.  

3 Saker til driftsstyret. FAU hadde ingen saker til driftstyremøte som ble diskutert. 
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4 Hjertesone-giveaways. Skolen overtar 4 kasser med div. Givaways knyttet til 
hjertesoneprosjektet. Skolen har allerede noen planer for hvordan det vil komme elvene til gode. 

 

FAUvar enig om å legge inn en markering av refleksdagen i FAU sitt årshjul. 

5 Nytt styre i brønnøysundregisteret. FAU er i prosess med å melde inn nytt FAU styre til 
Brønnøysund registrene. 

6 Skolemiljøutvalget. FAU-Leder gjorde kort rede for utstyrsboden som har tidligere blitt bevilget. 

8 Dialog med AKS. Aks kontakt har ikke mottatt noen henvendelser.  

9 Evt. FAU-leder oppfordret oss til å ha tidspunktet for møte i bakhode og melde fra til henne hvis 
vi hadde innspill. Inntil videre fortsetter vi med kl 20. 

 


