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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Elin Saga Kjørholt Cecilie Ramse 03/21 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

14.04.21 Digitalt Teams  20.00 – 22.00  24.04.21 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Elin Saga Kjørholt (5)  

Ida Stendahl (7) 

Margit Hegna (6) 

Cecilie Ramse (2) 

Ingvild Spilde (3) 

Bjørn Gravdal (3) 

Kim-Alexander Jørstad (1) 

Heidi Melby (2) 

Sasha Danest Ingebretsen (1) 

 

Fra skolen 

Ingen representert 

Trine Sønsteby (2) 

Peter Holme Obrestad (1) 

Guri Lande (4) 

Heidi Lilja-Donker (6) 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 
Agenda: 

1. 17. mai arrangement 

2. Eventuelt 

Nr. Sak 

1 17. mai arrangement 

- Skolen vil gjennomføre et arrangement for barna 12. mai.  

Forslag fra 17. mai komiteen 

- Det har vært en del diskusjon i 17. mai komiteen vedrørende hva som lar seg gjennomføre på 

hvilke nivåer. Komiteen legger til grunn at det ikke vil være mulig å gjennomføre et fysisk 

arrangement på skolen. Videre stiller komiteen spørsmål til om et hageselskap fordelt på kohort 

vil være å anse som et privat eller offentlig arrangement. 

- 17. mai komiteen har hatt som målsetting at det skal gjennomføres noe for barna; 

1. Med de siste endringene vil det være tillatt å samle barn innen samme kohort med 

nødvendig antall voksne. Komiteen forslår å sende ut en mail til hver klasse, med 

oppfordring om å møtes i hagen og at kanskje klassekontaktene kan fasilitere dette. Ikke 

nødvendigvis at klassekontaktene skal ha dette hos seg, men kan være initiativtager og bidra 

til å gjennomføre. 

2. Videre har komiteen jobbet med en digital løsning – et 17. mai hefte. Her er forslaget å 

legge inn filmsnutter med barna hvor de synger og holder 17. mai tale. Når foresatte og 

elever ser på heftet kan de ta seg en kaffe, saft eller bolle og betale litt for det – litt som en 

digital kiosk. Verktøyet komiteen har sett på for å lage et slikt digitalt 17. mai hefte er dyrt, 

samt teknisk vanskelig å gjennomføre. En slik gjennomføring reiser også noen 

personvernspørsmål. Skolen skal imidlertid gjennomføre noe digitalt på 17. mai og 

komiteen har tenkt på om det er mulig å være med på dette på en måte. Får man til det 

digitale heftet, kunne det også være en lenke hvor man vipser litt.  
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3. En tredje variant er å benytte Spleis.no. Leirskole er avhengig av gult nivå. Skolen har 

intensjon om, og jobber ut fra, at de skal få sendt 7. trinn på leirskole i slutten av mai. 17. 

mai komiteen har funnet frem til Spleis.no. Portalen er bygget opp slik at det er digitale 

varer og kan administreres via hjemmesiden. 

- 17. mai komiteen sin vurdering trekker i retning av gjennomføring med Spleis.no, ikke digitalt 

hefte, og kanskje gjennomføring av hageselskap i tillegg om mulig.  

Diskusjon i FAU 

- Ettersom 17. mai er en mandag og dette er en langhelg er det kanskje ikke så mange som vil 

stille på et hageselskap. 

- FAU er enige om at Spleis.no høres ut som en fin løsning. 

- Det er imidlertid fint om det likevel er mulig å gjennomføre et hageselskap til hygge for de som 

er hjemme. 

- Skolen kan betale for leirskole i år om FAU ikke kan. FAU har imidlertid penger til å kunne 

gjennomføre leirskole for dette kullet, men det er ønskelig å kunne få inn noe likevel for ikke å 

legge et problem på neste FAU. Det må imidlertid kunne legges til grunn at den bufferen som 

det er praksis at FAU skal ha, er til nettopp for en slik situasjon vi står i nå. Derfor vil det nok 

være forståelse for at FAU i år ikke kommer helt i mål. 

- Det digitalt hefte er en veldig fin løsning. KFU har hatt et ønske om å gjennomføre dette for hele 

Oslo skolen og har jobbet opp mot kommunen. Dette tar tid og en slik løsning vil nok ikke være 

mulig før 2022. 

- Gjennomføring av hageselskap kan imidlertid reise noen spørsmål fra klassekontaktene om 

hvordan dette skal gjennomføres. Hvor mange er for eksempel «nødvendig antall» voksne, og 

det vil fort komme spørsmål om man ikke kan møtes andre steder enn å arrangere i egen hage. 

- En mulighet er å dele gutter og jenter innenfor samme kohort. 

- Per tid, med de restriksjonene som er nå, er det ikke tillatt med flere enn 2 i Oslo, og at dette 

gjelder både inne og ute i hagen. 

- Det har også kommet inn forslag om å gjennomføre Kahoot, og dette har også vært oppe i 17. 

mai komiteen.  

- FAU beslutter å lage et konseptnotat, men hvor digitalt hefte utgår. Utvalget sender ut 

konseptnotatet på e-post og spør klassekontaktene om innspill. Det må ligge som en forutsetning 

i konseptnotatet at det åpnes opp i Oslo. I konseptnotatet foreslår utvalget å prøve 

kohortsamlinger på dagen, samt å samle inn penger via Spleis.no. Klassekontaktene fasiliterer, 

men er ikke nødvendigvis de som arrangerer i egen hage. De som inviterer må bestemme 

tidspunkt og må kunne bruke det som er i klassekassen.  

- 17. komiteen ordner Spleis.no. 

2 Eventuelt 

- Det vil komme ny nettside oslokfu.no for å bedre kommunikasjonen ned til FAUene. 

- KFU vil også arrangere kurs utover høsten for de som sitter i FAU med tanke på hva dette 

innebærer.  

- KFU vil etablere en valgkomite og nye retningslinjer for gjennomføring av valg til KFU. 

- FAU ved Bogstad vil følge opp og lage en «velkomstpakke» til nye i FAU, slik at praktisk 

gjennomføring og erfaringene som er gjort ikke går tapt.  

 

https://www.spleis.no/

