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Arbeidsdok. – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Cecilie Ramse Kim-Alexander Jørstad 04/22 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

20.04.22 Personalrommet Bogstad 

skole  

20.00 – 21.45  28.04.22 

 

 
Innkalte deltagere Forfall Kopi til 

Kim-Alexander Jørstad (2) Øyvind Indrebø (1) Deltakere + forfall 
Cecilie Sveen (4) Benedikte Olsen Høvding (1)  
Trine Sønsteby (3) Stein Kaasa (6)  
Peter Holme Obrestad (2)   
Eli Krogstad (6)   

Eugenie Skilnand (3)   
Guri Lande (5)   
Margit Hegna (7)   

 
Agenda: 

1. Informasjon fra skolen 

a. Eget notat om håndskrift og skriveferdigheter 

b. Informasjon fra Driftsstyret 

c. 7. trinns avslutning 

d. Konkrete tiltak som følge av trivselsundersøkelsen 

e. Sommercafé 8. juni 

2. Status 17. mai arrangementet 

3. Informasjon og oppdatert dokumentasjon fra Oslo KFU 

4. Runden 

5. Eventuelt 

 

Nr. Sak 

1 Informasjon fra skolen 

a. Eget notat om håndskrift og skriveferdigheter 

- Foreldrerepresentant for 4. trinn har mottatt bekymringer fra flere foreldre vedrørende 

elevenes håndskrift. FAU har i forkant av dette møtet diskutert innspillene som har kommet 

og skrevet et kort notat, som er sendt skolen. 

- Skolen informerer at det nok har skjedd et digitalt skifte siden foreldregenerasjonen gikk på 

skolen. Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i 

Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Skolens oppdrag er her å sikre at 

elevene har en funksjonell håndskrift og kan skrive med flyt på PC. Med funksjonell 

håndskrift menes at eleven skal kunne skrive slik at andre forstår. Stavskrift og løkkeskrift 

er ikke en del av oppdraget. 

- Bogstad skole har jevnlig kontakt med Hovseter skole. På Hovseter skole er de ikke 

bekymret for håndskriften til elevene fra Bogstad. De bruker mye PC, men overgangen fra 

iPad går fint og det meldes om at Bogstad-elevene det bra på nasjonale prøver i norsk, 

matte og engelsk. 

- Men ingen, som fikk iPad i 1. klasse, har enda begynt på Hovseter, så det gjenstår å se 

hvilke utslag dette gir for disse elevene. De som i dag går på 7. trinn på Bogstad vil være de 

første som fikk iPad i 1. klasse.  

- Det rapporteres at enkelte lærere på Hovseter fastholder at prøver skal besvares skriftlig 

med håndskrift. Bogstad kolen vil følge opp litt tettere med Hovseter for avklaringer, samt 

å se utover høsten hvordan elevene fra Bogstad skole klarer seg på Hovseter.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/innforing-og-overgangsordninger-for-nye-lareplaner/
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- Bogstad har innført skrivebok til penskrift på de fleste trinn, for i første rekke, å utvikle 

elevenes håndskrift. 

- Ifølge lærere på Bogstad står ikke dagens 7. klassinger tilbake i håndskrift fra tidligere 7. 

klassinger som ikke fikk iPad så tidlig.  

 

b. Informasjon fra Driftsstyret 

- Fullstendighetserklæringen er signert. Dette er en erklæring som fungerer som en sjekkliste 

for å påse at Bogstad skole gjør det de skal hvert år. 

- Det er et overforbruk på budsjettet. Skolen får for lite å drive for og dette er felles for flere 

av skolene i Vestre Aker. Dette innebærer at skolen utfører en form for selvsensur og 

utelater å gjøre visse ting, som for eksempel faglig påfyll for lærerne. Slik selvsensur 

medfører imidlertid at merforbruket er innenfor rimelighetens grenser, men skolen opplever 

å ikke få midler nok til å drive «forsvarlig» skole. Osloskolen i sum går imidlertid med 

overskudd. 

- Det er for første gang venteliste for plass i 1. klasse fra høsten. Alle som tilhører 

skolekretsen har imidlertid fått tilbud om plass (62 stk.). De på venteliste bor ikke innen 

skolekretsen. 

 

c. 7. trinns avslutning 

- Dette står oppført i FAU sitt årshjul, men det er ikke et arrangement FAU er ansvarlig for. 

- Avslutningen håndteres av foreldrene i 7. klasse og det er kontroll på avslutningen. 

 

d. Konkrete tiltak som følge av Trivselsundersøkelsen 

- Trivselsundersøkelsen og dialog i Skolemiljøutvalget før jul viser at det har vært særlige 

utfordringer for 7. trinn når det gjelder skolemiljø.  

- Skoleledelsen har blant annet hatt elevsamtaler med samtlige på 7. trinn og dette ga et 

tydelig bilde på utfordringene. 

- Skolen er tettere på elevene i friminuttene og har tettere kontakt med foreldrene på trinnet. 

- Situasjonen er i bedring - mindre konflikter, lite problemer i friminuttene. 

- Skolen har lært en del av disse prosessene de tar med seg inn i håndtering av slike 

utfordringer senere for å legge så godt til rette som mulig for at tilsvarende situasjoner ikke 

oppstår igjen. Skolen tar med seg at de raskt går i dialog med elever og foresatte for å 

kunne sette i gang ulike tiltak tidlig. 

- Det er også større grad av screening av alle klasser på alle trinn nå enn før.  

 

e. Sommercafé 

- Skolen har tatt initiativ til at FAU kan ha sommercafé på sommeravslutningen, som en 

erstatning for juleavslutningen som måtte avlyses. 

- FAU diskuterer litt seg i mellom om omfang og hva man ser for seg, og så vil det være 

videre dialog med skolen.  

 

f. Annen informasjon fra skolen 

- Det blir Forente Bogstad ut året. Det er særlig fokus på medmenneskelighet og fellesskap, 

og elevene er veldig engasjert. 

- Skolen har lyst ut stillinger i forbindelse med at neste års lærerkabal legges, og holder nå på 

med intervjurunder. 

 

Rektor og ass. rektor forlater møte. 

2 Status 17. mai arrangementet 

- 17. maikomitéen har sendt ut e-post til alle foresatte på 3. trinn 13. april med vaktliste og 

bakeliste, samt sendt ut statur til FAU 12. april. 

- Per nå oppleves det å være god kontroll, men det har kommet inn lite premier.  

- Borgertoget går fra Røa kirke 15:15 og ender opp i skolegården hvor 17. maiarrangementet 

er fra 16:00 til 18:00.  
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3 Informasjon og oppdatert dokumentasjon fra Oslo KFU 

- Dropbox er oppdatert med informasjonsskriv fra Oslo KFU, referater fra skolegruppemøte, 

årsmøte i Oslo KFU osv.  

- Det er tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt om informasjon til foresatte med andre 

morsmål enn norsk. Bogstad FAU er ikke involvert, men vil følge med på informasjon fra 

Oslo KFU. 

- FAU ved Bogstad benytter per tid Dropbox til lagring av dokumenter. Digital 

samarbeidsplattform for FAU-ene (Teamsløsning) er på plass. FAU beslutter å følge opp 

Teamsløsningen og å se om dette er en egnet lagringsløsning fremover. 

4 Runden 

- Budsjett  

- Vi benytter oppsett for juleavslutningen til sommercaféen.  

5 Eventuelt 

- Ny dato for siste møte i FAU før sommeren kommer. 

 


