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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Elin Saga Kjørholt Cecilie Ramse 02/21 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

10.02.21 Digitalt Teams  20.00 – 22.00  09.03.20 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Elin Saga Kjørholt (5)  

Ida Stendahl (7) 

Margit Hegna (6) 

Cecilie Ramse (2) 

Ingvild Spilde (3) 

Bjørn Gravdal (3) 

Guri Lande (4) 

Heidi Lilja-Donker (6) 

Kim-Alexander Jørstad (1) 

Peter Holme Obrestad (1) 

Heidi Melby (2) 

Fra skolen 

Karoline Hoel Balstad (rektor) 

Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) 

Sasha Danest Ingebretsen (1) 

Trine Sønsteby (2) 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 

Nr. Sak 

1 Informasjon fra skolen ved Karoline 

a. Covid-19 

- Det ble avholdt et ekstraordinært møte i FAU mandag 2. februar, utelukkende med 

informasjon fra skolen vedrørende rødt nivå og Korona. 

- Det går nå bra på gult nivå. Det er andre skoler i nærområdet som har en del smitte, og som 

har en noe større utfordring.  

- Skolen har funnet sin metode for å skifte raskt fra gult til rødt nivå ved at lærerne jobber 

kveldstid. Dette er en løsning ikke mange andre benytter, men derfor går overgangene 

mellom nivåene raskt og godt. 

  

b. Driftsstyre 

- Det er en skjevfordeling av midler til skolene i Oslo kommune. Kommunen benytter en 

modell med fordeling basert på skolens ressursbehov. Bogstad skole får litt mindre tildelt og 

det nærmer seg en grense nå. Skolen bruker mesteparten av pengene på pedagoger, og i 

tillegg lønn og husleie.  

 

c. Elevundersøkelsen (trivsel) 2020 

- På skolen jobber de nå med svarene fra undersøkelsen. 

- Kjersti Owren, mobbeombud i Oslo kommune, skal komme å ha en introduksjon for 

lærerne. 

 

d. Leseprosjekt 

- På skolen er de godt i gang med leseprosjektet. 

- De påser at det er bøker ute tilgjengelig for barna på basene. 

- Skolen ønsker å gjennomføre 2 leseprosjekter i halvåret.  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/mobbeombudet/
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e. Ny temaperiode 

- Lærerne har startet forberedelse til ny temaperiode etter vinterferien - «Kunnskapsskolen».  

- Dette blir en natur- og forskerrelatert periode og skolen skal feire at det er 100 år siden 

Albert Einstein mottok Nobelprisen i fysikk. 

- Elevrådet lager nye regler for perioden. 

- 24. april blir det markering av verdens bokdag hvor elevene enten skal være forfatter selv, 

eller om mulig vil de kanskje få besøk av en forfatter. 

- Rockesokkdagen vil bli lagt til en fredag. 

  

f. Foreldremøte 

- Foreldremøtet vil bli avholdt 3. mars. 

- Det vil bli en kort informasjon fra kontaktlærerne. 

- Ellers vil det bli sendt et webinar med Barnevakten om barnas digitale hverdag. Her deles 

det inn i 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. 

 

g. Digitalt 

- Skolen har brukt mye tid etter jul på hvordan tilpasse innholdet på læringsbrettet.  

- Skolen ønsker å bruke Teams og synes dette er et godt verktøy. Noe av problemet med 

Teams er at det kan brukes til ting utover skolearbeid det er vanskelig å følge med på for 

lærerne/foresatte. Blant annet kan elevene skrive stygge ting til hverandre. Skolen er 

ansvarlig for Teams, men har ikke redaksjonsansvar. Dette innebærer at dersom noe 

skadelig skrives via Teams kan ikke skolen overstyre dette ved å slette/sensurere. Skolen må 

da henvende seg til elevens foresatte for å finne løsninger.  

- Oslo kommune har hatt en «åpen nett filosofi», noe som innebærer at elevene skal ha tilgang 

og med oppfølging skal lære hvordan de skal benytte digitale verktøy, samt vite hvordan de 

skal søke, manøvrere og være kritiske til innhold på nett. 

- Skolen ser imidlertid at dette er vanskelig å få til, og går nå mer direkte inn og begrenser 

tilgang på læringsbrettet/iPad. Det er mye diskusjoner rundt sensur ved skolen og hvor langt 

de skal/bør gå. I denne sammenhengen setter skolen veldig pris på tilbakemelding fra 

foresatte.   

- Skolen har opplevd nærmere 40 knuste læringsbrett/iPader høsten 2020. Noen ødelegger 

selv med vilje eller er uheldig, men de ser også tilfeller hvor elevene gjør dette mot 

hverandre for å være ubehagelige mot hverandre og gi hverandre trøbbel. Skolen tar misbruk 

og bruk av læringsbrett/iPad svært alvorlig. Skolen jobber med å oppdatere rutiner for iPad. 

På 5. trinn ser både elever og lærere ut til å være veldig fornøyd med nye rutiner. 

- Skolen ser at de kan være tydeligere på hvordan oppfølgingen bør og kan være dersom 

elever sliter med konsentrasjon og bruk av læringsbrettet. Skolen anbefaler foreldre til å ta 

kontakt med skolen når bruk av læringsbrett/iPad er vanskelig. Det er snakk om å tilpasse 

undervisning på lik linje med å måtte tilpasse mer tradisjonell undervisning. Dette med 

læringsbrett/iPad er nytt, men det er jo en del av undervisningen og her kan det gjøres 

tilpasninger i enkelttilfeller, for eksempel at en elev i en periode får noe mer skriftlig å jobbe 

med.  

- Kripos tilbyr kommunene oppdatert liste over apper skolene bør stenge. Kripos oppdaterer 

sidene og server skolene. FAU foreslår at dette er noe skolen bør se om de kan bruke og 

skolen følger opp dette. 

2 Status i arbeidsoppgaver 

a. 17. mai komitéen 

- I komitéen har de begynt å tenke på hva som kan være en alternativ feiring. Det skal både gi 

litt inntekter og være mulig å gjennomføre.  

- Komitéen utveksler erfaringer på tvers av flere FAU, og de har startet en 17. mai gruppe av 

foreldrekontaktene. 

- Komitéen ser på hva som ble gjort i fjor og trekker erfaringer derfra. 

https://bogstad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skolearets-temaer/bogstad-skoles-temaplan/
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- De ser også at de kan starte å samle inn premier.  

 

b. Regnskap 

- Foreløpig er det ført opp gaver til ansatte før jul og julegrøt til elevene.  

- 7. trinn fikk ikke leirskole i høst og meget mulig vil det heller ikke være mulig å 

gjennomføre leirskole til våren på grunn av smittevernstiltak. 

 

c. AKS 

- Inntrykket er at det AKS er godt drevet med en stabil ansattmasse, barna trives godt, 

innholdsrikt og variert innhold for barna. 

- Det er ønske i FAU om å få noe mer informasjon om det tilbudet om AKS til 5. trinn, som 

har vært en prøveordning og et midlertidig tiltak. Når dette fungerer så godt, vil det også bli 

vurdert tilbud for 6. trinn? 

- Det er flere som også lurer litt på hvordan AKS jobber på rødt nivå og hvordan dette 

påvirker blant annet gruppeaktivitetene. 

- Derfor er det ønske om å invitere AKS-leder med på neste FAU møte. 

 

d. Nestleder 

- Forefallent arbeid og koordinering av kommunikasjon ut via foreldrekontaktene. 

 

e. Juleavslutning 

- Juleavslutningen i fjor ble ikke noe av grunnet smittesituasjonen. 

- Nå sitter de litt på vent for å se om det blir mulig å arrangere en vårfest som en erstatning.  

- Kanskje vil det kunne være mulig å få til en uteaktivitet på Voksenjordet eller skøytebanen, 

og komitéen vil undersøke med skolen hva som er mulig. 

 

f. Skolemiljøutvalget 

- I Skolemiljøutvalget sitter 3 elevrådsrepresentanter, 2 politikere, 1 lærerrepresentant, 1 

representant fra FAU og undervisningsinspektør Cato som leder. 

- Utvalget hadde et møte i begynnelsen av desember hvor elevundersøkelsen ble presentert 

muntlig av elevrådet. FAU har etterspurt en skriftlig versjon og hvilke tiltak skolen følger 

opp som en konsekvens av undersøkelsen.  

- Skolemiljøutvalget skulle hatt nytt møte i januar, som ble avlyst grunnet rødt nivå. 

- Uteboden som FAU lovet penger til våren 2020 er en hengesak. Summen som ble lovet var 

på 15.000,- kroner. Elevrådet er veldig positive, men må nesten komme tilbake til dette litt 

nærmere våren grunnet smittesituasjonen.  

- Det er et ønske om å gjennomføre hyppigere møter og det er viktig å holde dette utvalget 

godt i gang, særlig i denne tiden med større avstand.  

- Det kommer forslag fra FAU om å kunne ta en diskusjon vedrørende bruk av Teams i 

Skolemiljøutvalget. Det har vært litt turbulent i enkelte grupper når det gjelder bruken av 

Teams. Det er sendt ut regler for bruk av Teams fra skolen, også etter skoletid. Dette går på 

hvordan de kontakter hverandre. Det er imidlertid forskjell på hvordan foresatte reagerer, 

samt hvilke terskler som settes, til Teamsdialogen. FAU er enige om at det er viktig elevene 

her ser at skole og foresatte står tett sammen om å reagere på uakseptabel bruk av blant 

annet Teams.   

 

g. Sekretær 

- Har dialog med tidligere leder av FAU for endring av FAU sin sammensetning i 

Brønnøysundregisteret. 

  

h. Driftsstyre 

- På siste møte i Driftsstyret diskuterte de strategisk plan for Bogstad skole. Dette er et 

dokument etterspurt av Utdanningsetaten hvor skolen er bedt om å svare ut når det gjelder 

overordnede føringer.  

- Bogstad skole har egne målindikatorer som de benytter ved sin egen oppfølging.  
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i. Sasha og Trine – Trafikkansvarlig 

- Sasha og Trine er ikke til stede og trafikk, herunder hjertesoneprosjektet, settes opp som et 

punkt på neste møte. 

3 Notat om digital skole 

- Det er skrevet et utkast til notat til skolen vedrørende den digitale skolen. Det har vært 

fortløpende og god dialog med skolen underveis, og nå har FAU sammenfattet et notat for å 

følge opp noen hengepunkter fra tidligere. 

- FAU går gjennom notatet for å påse at alt er tatt med. 

- Notatet sendes skolen fra FAU med en følgemail.  

- FAU er enige at notatet samtidig sendes ut til de foresatte med en informasjonsmail via 

foreldrekontaktene. 

4 Eventuelt 

- Det uttrykkes bekymring når det gjelder økonomien. FAU må ta inn over seg at det er fullt mulig 

at det verken blir mulig å gjennomføre vårfest eller 17. mai arrangement. Selv om utvalget nå 

har økonomi til 2 gjennomføringer av leirskole blir dette fort borte når man mister sentrale 

arrangementer. Utvalget må være bevisst på dette og vil sette opp økonomi og tiltak som sak 

neste møte, for å vurdere alternative tiltak.  

 

- Det er ønske om en ordentlig diskusjon i FAU rundt trafikksituasjonen nærmere våren. Kanskje 

vil det være hensiktsmessig å legge noe press på byrådet om hva som skal skje, blant annet med 

Peder Ankers plass. 

 

- Møter fremover avholdes onsdager fra klokken 20:00 følgende datoer; 

• 17. mars 

• 28. april 

• 2. juni 

 


