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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Cecilie Ramse Øyvind Indrebø 04/21 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

02.02.22 Digitalt på teams  20.00 – 21.45  17.02.22 

 

 
Innkalte deltakere  
 

Kim-Alexander Jørstad (2) 

Cecilie Sveen (4) 

Forfall Kopi til 

Trine Sønsteby (3) 

Peter Holme Obrestad (2) 

Øyvind Indrebø (1) 

Benedikte Olsen Høvding (1) 

Eli Krogstad (6) 

Eugenie Skilnand (3) 

Guri Lande (5) 

Margit Hegna 

Benedikte Olsen Høvding (1)  

Cecilie Ramse (3) 

Karoline Hoel (rektor) 

Kristin Thoen Haugli (assisterende 

rektor) 

Stein Kaasa 

 

 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 
Agenda: 

1. Informasjon fra skolen ved Karoline, blant annet grønt nivå, restriksjoner og 
spørreundersøkelse om læringsteknologi. 

a. Vi har tidligere snakket om å ha en vårfest, som kompensasjon for 
juleavslutning. Om det er tid og mulighet, kanskje diskutere litt rundt 
muligheter, særlig med tanke på hva skolen mener er mulig å gjennomføre. 

2. Informasjon fra Driftsstyret ved Peter, blant annet strategiplan og budsjett. 
3. Informasjon fra 17. mai komiteen, blant annet om det er satt ned en komité og om det 

har vært noen møter, samt plan videre. 
4. Runde med nytt fra Skolemiljøutvalget, AKS-koordinator, trafikkansvarlig og kasserer om 

det er noe. Minne om at det iht. årshjulet skal gjennomføres møte i Skolemiljøutvalget i 
mars. 

5. Eventuelt (skolegruppemøte 16. februar klokken 18:00) 

 

 

 

Nr. Sak 

1 Skolen informerer 

Både rektor og ass. rektor måtte melde avbud men de rakk å gi en kort status til FAU-

nestleder som videreformidlet den i møte: 

Det er fremdeles en krevende situasjon å drive skole spesielt med tanke på bemanning ref. 

mail fra skolen samme dag. 
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Som følge av den vanskelige situasjonene så har skole blitt nødt til å nedprioritere en del 

ting blant annet Læringsteknologi undersøkelse. 

Vårfest  

Vi har opplegg klart for juleavslutning lignende arrangement f.eks. påske samling 

Vi får i ca 20 000 på et slikt arrangement.  

 

Vi har ca 55 000 på konto og trenger minst 75 000 til leirskole til høsten. 

FAU følger opp med skolen: 

1. Vi ønsker å arrangere et vårsamling før påske 

2. Hvis skolen ikke tenker det er en god ide, hva om vi kan ha FAU kafe på 

sommeravslutningen 

 

2 Informasjon fra Driftsstyret ved Peter, blant annet strategiplan og budsjett  

 

Utsettes til neste møte 

 

3 Informasjon fra 17. mai komiteen, blant annet om det er satt ned en komité og om det 

har vært noen møter, samt plan videre. 

 

17. mai ansvarlig kaller alle relevante klassekontakter inn til møte 

4 Runde med nytt fra Skolemiljøutvalget, AKS-koordinator, trafikkansvarlig og 

kasserer om det er noe. Minne om at det iht. årshjulet skal gjennomføres møte i 

Skolemiljøutvalget i mars. 

 

Skolemiljøutvalget 

Første møte rett før jul hvor man gikk gjennom første del av trivsels undersøkelsen. Der ble 

det pekt på stort sett gode resultater og en del forbedringer, men en trend er var klar. Det var 

generelt dårligere trivsel jo høyere opp i trinnene man kom. 

Det er spesielt et utfordrende miljø blant jentene i 7. klasse.  

Neste møte skal de gå gjennom andre del av trivselsundersøkelsen.  

I forkant av møte vil FAU etterspørre mer informasjon om tiltak 

 

Aks-koordinator 

Løpende kontakt med Kim 

Ingen negative tilbakemeldinger, virker som om aks tilbudet er veldig bra 

 

Traffikansvarlig 

Ingenting å melde 
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Kasserer 

Se punktet over i beskrivelse av vårfesten. 

5 Eventuelt (skolegruppemøte 16. februar klokken 18:00) 

 

Bekymringer rundt skriveferdigheter fra foreldre på 4. trinn.  

Dagens Bogstad elever har lite skrivetrening sammenlignet med de som ikke har 
gått på iPad-skole. Mens mange prøver på Hovseter er utelukkende med pen og 
papir. Er skolen klar over hva som kommer til å møte elevene deres? Og hvor godt 
forberedt de er Foreldre er bekymret over at skolen ikke har klart å forberede 
elevene godt hvis Hovseter fortsatt skal ha prøver med pen og papir. 

 

Hvilken dialog er det mellom Bogstad og Hovseter og er dette et tema med tanke på 

overgang fra 7. til 8. klasse.  

 

FAU lager et skriv som oppsummerer problemstillingen og sender til skolen 

 

 

Skolegruppemøte 16. februar er åpent for alle i FAUså bare å melde seg på 

 

Spørsmål fra foreldre 

Har FAU tenkt å gi skolen en ekstra påskjennelse med tanke på den krevende tiden 

de har stått i?  

Svar: Nei, men vi oppfordrer klassene og klassekontaktene til å gjøre som 2. og 4. 

klasse og gi en liten oppmerksomhet til kontakt, faglærer og assistenter.  

 

 

Møtetidspunkt: Vi besluttet å beholde kl 20:00 som møtetidspunkt 
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