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Innkalt av Referent Møtenummer 

Cecilie Ramse Øyvind Indrebø 03/21 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

01.12.21 Stor stua/Personalrommet på 

Bogstad skole  

20.00 – 21.45  09.12.21 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Cecilie Ramse (3) 

Trine Sønsteby (3) 

Kim-Alexander Jørstad (2) 

Peter Holme Obrestad (2) 

Øyvind Indrebø (1) 

Benedikte Olsen Høvding (1) 

Eli Krogstad (6) 

Eugenie Skilnand (3) 

Karoline Hoel (rektor) 

Guri Lande (5) 

Kristin Thoen Haugli (assisterende rektor) 

Kim-Alexander Jørstad (2) 

Benedikte Olsen Høvding (1) 

Cecilie Sveen (4) 

 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 
Agenda: 

1) Skolen informerer 

a) Juleavslutning 

b) Resultater nasjonale prøver 05 og 08 
c) Resultater elevundersøkelsen 5.-7. trinn 

trivselsundersøkelsen 1-4 trinn 
d) Vise frem resultatet så langt av spørreundersøkelse om læringsteknologi på 

Bogstad. 
e) Skolemelkordningen - skolens ståsted og foresattes ønske 
f) Vedr. deling av grovt overgrepsmateriale 

i) Hva dere tenker om skolen sin rolle når det gjelder denne problematikken. 
ii) Om Bogstad skole per i dag har innført opplæringstiltakt som er ment å styrke 

elevenes grunnleggende holdninger og moralske forståelse av hva som er rett 
og galt - når det gjelder egen og andres kropp, grenser og deling av innhold. 

g) Retningslinjer for bruk av mobiltelefon 
i) Er det etablert skriftelige rutiner for mobilbruk som hver enkelt lærer har 

ansvaret for å følge opp? 
ii) Hvilke tiltak gjør skolen for å følge med på om det overholdes?  

2) Status juleavslutningen (Eli og Stein) 
3) Julehilsen til personalet (Margit) 
4) Nytt fra Driftsstyret (Peter) 
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Nr. Sak Oppfølging 

1 Skolen informerer 

Karoline gjør kort rede for status for gjennomføring av juleavslutning: 

Skolen har ikke fått noen signaler om at julevaslutning ikke kan 

gjennomføres men er forberedt på å komme med informasjon så fort det 

evt. vil komme noen endringer 

 

Gjennomgang av periodeplan:  

 

Rektor minte kjapt om periodeplanen og perioden vi er inne i nå: 

Techskolen. Hvor hovedmålet er at man skal gå fra å være konsumenter til 

produsenter av teknologi.  

 

Strategisk plan: 

 

Resultater fra nasjonale prøver i 5. klasse er klare. De måler elevenes 

ferdigheter på lesing, skriving, regning og engelsk. Bogstad skole gjør det 

gjennomgående bra, spesielt på lesing, skriving og regning hvor man 

ligger over Oslosnittet. I engelsk ligger Bogstad ca. på Oslo snittet som er 

dårligere en hva man bør kunne forvente. 

Man ser en sammenheng med de litt dårlige engelskresultatene og formell 

engelskkompetansen til lærerne på de nederste trinnene. Det er derfor satt 

i gang etterutdanningstiltak rettet spesielt mot de laveste trinnene. 

 

 

Trivselsundersøkelsen: 

 

Trivselsundersøkelsen er anonym, slik at hvis det kommer frem ting i 

undersøkelsen som skolen ikke allerede er klar over hvil det ofte kreve en 

del detektiv arbeid for å kunne sett inn konkrete tiltak. Det er tilfelle på 5. 

trinn. 

Det er generelt en krevende undersøkelse med over 80 spørsmål slik at 

lærerne på 1 - 4 trinn bruker en del tid på å forberede elevene på hva og 

hvordan man skal svare på undersøkelsen. 

Rektor fremhevet at i år har Aks har scoret bedre med tanke på om man 

trivsel man har også scoret significant høyere på at elevene trives bedre i 

friminuttene. Det siste tror man har sammenheng med at man ikke har 

friminutt samtidig lengre slik at det er mer plass og mer oversiktlig i for 

elevene.  

 

Resultatet av spørreundersøkelse om læringsteknologi: 

 

 



FAU Bogstad Skole 

 

Side 3 av 4 

 

Det er kun 79 som har svart på undersøkelsen av 300 som har lest 

meldingen. Man lurer litt på hvorfor ikke flere har svart men kommer til å 

sende ut en påminnelse. 

 

Rektor gikk gjennom svarene så langt og det var tydelig at de fleste 

foresatte følte at de fikk nok informasjon, men hvor det også helt tydelig 

var en gruppe med foresatte som ikke følte det. Hvis resultatet står seg 

etter at man eventuelt har fått enda flere til å svare ser man ikke noe behov 

for å gjøre store tiltak mot alle men man vil gjerne komme i kontakt med 

minoritetene som ikke føler at de får nok informasjon og prøve å svare de 

opp direkte. Skolen vil sende resultatet av undersøkelsen til FAU så snart 

de har fått inn flere besvarelser. 

 

Skolen opplever ikke mobiltelefoner og smarte klokker som et stort 

problem, med de reglene og rutinene som er etablert. Men hvis foreldrene 

ønsker en helt mobilfri skole vil skolen bli med på det 

 

Sak i akersposten om deling av grovt overgrepsmateriale: 

Rektor gjorde kort rede for hva skolen gjør for å forebygge og lære elever 

opp i hva som er lov og ikke. Helsesykepleier har f.eks. kjønnsdelte 

grupper hvor man snakker om overgreps materiale, temaet inngår også 

som en del av undervisninger på alle trinn.  

Rektor slår også fast at skolen ikke kan være ansvarlig som hovedaktør det 

må de foresatte være. FAU er enig i det. FAU leder følger opp 

henvendelsen. 

 

Skolemelk 

På grunn av smitteverntiltak har ikke Bogstad hatt en skolemelk ordning 

siden mars 2019. Skolen kan godt tenke seg å avvikle ordningen, men 

heller sette opp egne ordninger for de få barna som trenger melk. 

Bakgrunnen for ønske er at det krever en del administrasjon og tid og det 

er mye svinn knyttet til det. I tillegg ser ikke skolen den helt store 

etterspørselen. 

FAU lurte på om de hadde vurdert å starte med Frukt igjen? Svar: Nei, det 

var mye svinn der også. 

 

Stein påpekte at slik smittesituasjonen trolig ville utvikle seg ville det 

uansett ikke være ansvarlig å starte med skolemelk igjen nå. 

 

2 Status Juleavslutning 

FAU ble enig i å avvente en avgjørelse av om man skal gjennomføre 

juleavslutninge til senest mandag 6. desember. Da vill vi ta en avgjørelse 

på om vi skal skjøre som vanlig eller avlyse. Avgjørelsen vil basere seg på 

evt. nye nasjonale regler, kommunale forskrifter eller retningslinjer fra 

Osloskolen. Skolen vil ta godt vare på barna slik at de får en fin 

juleavslutning i tilfelle vi må avlyse. 
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3 Informasjon fra Driftstyret  

I tillegg til tidligere informasjon fra rektor så nevnte driftstyre 

representanten følgende:  

 Bogstad er blitt en besøksskole. Hvor det kommer ansatte fra 

andre skoler for å se hvordan Bogstad jobber.  

 En tematikk som ble diskutert på møte er generelle utfordringer 

med kommunikasjon mellom hjem og skole, hvor det ofte er stor 

forskjell på hva den ene parten tror den andre parten har forstått 

eller trenger mer informasjon om.  

 Bogstad skole klarte også å samle inn 100 000 kr til tv aksjonen. 

 

På neste driftstyremøte skal man vedta strategiskplan og budsjett 

 

 

4 Julegave til personalet 

FAU gir 8 000. Disse pengene kommer fra klassekassene. Vi har ikke 

mottatt i nærheten av det som er forventet.  FAU vil derfor sende en 

påminnelse til klassekontaktene. Det er også vanlig at klassekontaktene gir 

en liten gave/oppmerksomhet til kontaktlærer (og evt. assistenter).  

Økonomiansvarlig fikser julegave til personalt. 

 

 

5 Eventuelt 

FAU landet på neste møtetidspunkt:  

Onsdag 2. februar kl. 19:30-21:00 

Onsdag 20. april kl. 19:30-21:00 

Onsdag 15. juni  - ser på tidspunkt senere for dette møte pleier vel å skli 

over i en avslutning for FAU. 
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