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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Elin Saga Kjørholt Cecilie Ramse 04/21 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

28.04.21 Digitalt Teams  20.00 – 21.30  30.04.20 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Elin Saga Kjørholt (5) 

Ida Stendahl (7) 

Margit Hegna (6) 

Cecilie Ramse (2) 

Peter Holme Obrestad (1) 

Ingvild Spilde (3) 

Bjørn Gravdal (3) 

Kim-Alexander Jørstad (1) 

Heidi Melby (2) 

Heidi Lilja-Donker (6)  

Trine Sønsteby (2)  

Guri Lande (4) 

Fra skolen 

Karoline Hoel Balstad (rektor) 

Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) 

Kim Brantenberg (AKS-leder) 

Sasha Danest Ingebretsen (1) 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 

Nr. Sak 

1 Informasjon fra skolen 

Covid-19 

• Skolen er fortsatt på rødt nivå, såkalt forsterket rødt nivå grunnet de muterte virusene.  

• Skolen får løpende oppdateringer vedrørende overgang til gult nivå, som da også vil være et 

forsterket gult nivå. 

• Årsaken til at man nå kaller dette «forsterket rødt nivå» og «forsterket gult nivå» er 

retningslinjene som gjelder per tid, som er strengere på grunn av det muterte viruset.  

• 6. trinn har tidligere vært delt og vil fortsatt være det på forsterket rødt nivå. Dette på grunn av 

antall elever i en klasse. 20 elever er for mye i en kohort på forsterket rødt nivå. På dette nivået 

er også 5. og 7. trinn i fire grupper på hvert trinn. 

• Dersom skolen skal nedskalere til forsterket gult nivå innebærer dette følgende: 

- Tilbake til 3 grupper, de ordinære klassene, for 5. og 7. trinn.  

- 6. trinn vil fortsatt være delt.  

- For 4. trinn vil skolen vurdere færre grupper.  

- Klassene blandes ikke, men faglærer kan gå fra klasse til klasse på sitt trinn, men ikke 

mellom trinn.  

- A-basen vil fortsatt være kun for 1. trinn.  

• Baseskole er krevende i en pandemi. Bogstad skole har som utgangspunkt at det ikke skal være 

hjemmeskolen, men at alle elevene skal være på skolen. Det at elevene på 5.trinn kan være i sine 

opprinnelige klasser på gult nivå frigjør 2 klasserom, som bidrar til at dette er mulig.  

• Likevel skal retningslinjene følges så strengt som mulig. 
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• Skolen har hatt dialog med bydelsoverlegen om de for eksempel kan samle klassene, tross rødt 

nivå, dersom kontaktlærer kun er med sin klasse. Skolen la vekt på det sosiale miljøet i klassen. 

Med forsterket rødt nivå er dette ikke mulig.  

• Uteskole bistår til mindre trykk inne på bygget.  

• To ansatte har vært i ventekarantene, men har nå testet negativt. Det er ingen smitte ved Bogstad 

skole, som skolen nå er klar over. Det kjenner man på at er litt godt, det det er mer ro når skolen 

ikke er i beredskap hele tiden. 

• Derfor var også Tenketankfestivalen et veldig fint lyspunkt. Festivalen gav en følelse av 

fellesskap og å være sammen, selv om alle elevene var i sine kohorter.  

• Skolen fremhever at for å få til det som Bogstad nå gjør, med god gjennomføring på rødt nivå, 

hjelper det veldig at skolen har fleksible ansatte, som bistår dersom de har mulighet. Ved at noen 

lærere har noe avtalt overtid, gir skolen mulighet til gjennomføring uten å måtte trekke inn 

vikarer for eksempel.  

Leirskole 

• Skolen planlegger leirskole, med avreise 18. mai, som at det vil bli gult nivå. 

• Skolen vil ta en vurdering nærmere avreise om eventuell avlysning. 

17. mai arrangement 

• Dersom det på 17. mai fortsatt er rødt nivå er skolen tydelig på deres anbefaling som er at det 

ikke arrangeres sosiale samlinger privat for elevene. Skolen praktiserer retningslinjene veldig 

strengt på skolen. 

• Med gult nivå gir dette noe mer mulighet til å samle elevene. Foreldrene må da vurdere hva de 

tenker er mest egnet. 

• Skolen arrangerer et mini 17. mai opplegg for elevene på skolen 12. mai. Leker og is – kanskje 

to….. 

2 Informasjon fra AKS 

• Ettersom AKS er lagt opp til fleksibilitet for å få til en god sosiale arena for elevene er rødt niå 

krevende. AKS får da ikke tilbudt læringsstøttende aktiviteter i like stor grad.  

• For foreldrene er det kanskje verst at de ikke får komme inn på basen og mister litt den daglige 

kontakten med hverdagen til elevene. Opplevelsen til de som jobber på AKS er at barna har det 

bra og at de finner seg til rette med sine kohorter og mye god lek. 

• For A-basen opprettholdes Bogstadhagen. Lilla gulrøtter og sukkererter er plantet allerede. Her 

fylles det på etter hvert med jord og planter. 

• På B-basen har de fått til noen natureksperimenter, selv om det er litt begrenset. 

• På 5. trinn har man sette at elevene koser seg med å ha hatt koreograf på besøk og øver på 

Bogstad-dansen sammen.  

• Så selv i utfordrende tider, klarer AKS å levere en god del fine opplevelser for elevene og det er 

de veldig glade for. Det at 5- og 6. trinn er så godt representert og liker å ta del i det som skjer på 

skolen er veldig bra. Der har de jobbet godt med å få på plass et tilbud til elevene. 

• FAU roser AKS og skolen sin satsing på 5. og 6 trinn. Det er mange positive tilbakemeldinger.  

• Skolen ønsker å kunne gi et fullverdig tilbud til alle elevene, fra 1. til 7. trinn. For de større 

trinnene er det et håp om å få til et tilbud mer som en fritidsklubb. 

3 17. mai arrangement 

• Konseptnotatet er siden siste møte i FAU sendt ut til klassekontaktene. På noen trinn, blant annet 

1., 2. og 4. trinn, er notatet sendt ut til foreldrene på trinnet. 

• Det er få tilbakemeldinger, men som en oppsummering nevnes; 

- Det er positive tilbakemeldinger til Spleis.no.  
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- Foreldre er avventende på grunn av restriksjoner og uvissheten om hva som er lov på 17. 

mai. Uklart hva som er lov i egen hage. 

- Dersom det skal arrangeres noe kan det kanskje være lurt å avtale et klokkeslett, særlig med 

tanke på at noen har flere barn på ulike trinn. 

- Et par tilbakemelding går på at man på trinnet tenker å dele gutter og jenter, mens andre sier 

at enten samles hele klassen eller ingen. 

- Noen har allerede startet planleggingen av egne 17. mai frokoster for guttene og jentene. 

- Noen sier også at dette likevel vil kunne være krevende å få gjennomført.  

- For noen trinn er de nå delt opp i 4 grupper på rødt nivå, så for å holde seg innenfor kohort 

ligger det en forutsetning om rødt nivå.  

- Noen nevner, særlig på de større trinnene, at erfaringen er at det er krevende å få foreldre til 

å stille med hager, og at elevene er litt mer selvstendig. 

- Det nevnes også at det har kommet innspill fra enkelte klasser om at flere skal være 

bortreist.  

• Forhåpentligvis kommer det anbefalinger fra myndighetene vedrørende 17. mai feiring særskilt. 

Slike anbefalinger kom i forbindelse med Halloween. 

• Det er uansett ikke FAU sin plikt å legge til rette for arrangement utenfor skolen. FAU kan 

oppfordre til at alle blir inkludert og ivaretatt. Det er den samme oppfordringen FAU gir for 

bursdagsfeiring.  

• Spleis.no tar en andel (6,5 %) av pengene som kommer inn. FAU beslutter å bruke Vips, som 

allerede er etablert.  

• 17. mai komiteen lager en hjemmeside som det er koselig å gå inn på. Herfra kan det være lenke 

til Vips. Foreldrene kan for eksempel kjøpe varer, for eksempel kaffe, saft, boller o.l. Det er ikke 

ønskelig med en side med «inngangspenger».  

• 17. mai komiteen sender en test av hjemmesiden til FAU i uke 18.  

• Hjemmesiden legges ut 12. mai. 

• Skolen kan henvise til hjemmesiden i sin digitale flaggheising på morgenen. I tillegg sendes 

informasjon ut med skolemelding og FAU vil lage et skriv som kan sendes foreldrene på e-post 

via klassekontaktene. Skrivet kan også henges på lyktestolper slik det ble gjort i fjor. 

• 17. mai komiteen, sammen med FAU, ferdigstiller skrivet til onsdag 5. mai.  

• FAU går ikke per tid videre med noe vedrørende arrangement. Utvalget sender ut en kort 

oppfølging til konseptnotatet. 

4 Eventuelt 

• KS, sammen med Datatilsynet, gjennomfører SkoleSec-prosjektet. Prosjektet omhandler bruk av 

digitale læringsverktøy for elever – sikkerhet og personvern. FAU følger opp dette for å se om 

dette er noen Bogstad skole kan få ta del i.  

• Neste og siste møte før sommeren er 2. juni. FAU avtaler et møte til med skolen i slutten av mai, 

kun for å behandle notatet den digitale skolen.  

 


