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Referat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2020/2021 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Ida Stendahl Cecilie Ramse 05/21 

Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

02.06.21 Digitalt Teams  20.00 – 21.30  04.06.20 

 

 

Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Ida Stendahl (7) 

Margit Hegna (6) 

Cecilie Ramse (2) 

Peter Holme Obrestad (1) 

Bjørn Gravdal (3) 

Kim-Alexander Jørstad (1) 

Heidi Melby (2) 

Trine Sønsteby (2)  

Guri Lande (4) 

Sasha Danest Ingebretsen (1) 

 

Fra skolen 

Kunne ikke møte 

Heidi Lilja-Donker (6)  

Elin Saga Kjørholt (5) 

Ingvild Spilde (3) 

 

 

 

 

Deltakere + forfall 

 

 

 

 

Nr. Sak 

1 Hjertesoneprosjektet 

• FAU har fulgt opp med Oslo kommune sitt hjertesoneprosjekt og fått mer konkrete 

tilbakemelding på hva som er ønsket av FAU. 

• FAU har; 

- bistått skolen med å fylle ut et skjema, utarbeidet av Oslo kommune, sammen med 

representanter fra Oslo kommune. 

- vært med på en elevvandring i området i forkant av en befaring.  

- deltatt på en befaring i området sammen med skolen og Oslo kommune. 

• Utfordringene er meldt inn på bakgrunn av både elevvandringen og innspill fra FAU og skolen. 

De har gått gjennom punkt for punkt hva som er utfordringene innenfor det «hjerte» som er 

definert rundt Bogstad skole. Peder Ankers plass er skolen opptatt av og anser dette for å være et 

farlig kryss. I tillegg er krysset mellom Bjerkebakken/Linhusveien og Ekraveien/Bjerkebakken 

ved Joker satt opp som utfordrende punkter. 

• Det har nå vært gjennomført befaring og møter. Kommunen setter i gang umiddelbare tiltak: 

- Skilting 

- Fartsmåling 

• Videre har FAU søkt om ytterligere tiltak, blant annet fartsdumper. 

• Det er et ønske om at FAU kjører en kampanje til høsten for å sette fokus på forskjellen 

foreldrene selv kan utgjøre ved å ikke kjøre barna til skolen. 

• I hjertesoneprosjektet er det ønskelig å oppnå færre biler i gaten. 

• FAU har bedt skolen vurdere å sette opp forslag til følgegrupper for 1. klasse slik at det er lettere 

for foreldrene å komme i gang med dette.  

• Det kommer forslag om også å sende ut en mail hvor det oppfordres til ikke å kjøre barna til 

skolen. Mailen bør inneholde forslag og anbefalinger til hvordan løse det på best mulig måte for 

de foreldrene som kjører.  
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• Enighet i FAU om kampanje og informasjonsskriv på mail fra FAU. 

2 Signeringsrett 

• FAU følger opp vedrørende registrering i Brønnøysundregisteret. 

3 Status økonomi 

• Med Vippskampanje på 17. mai kom det inn 17.852,- NOK. 

• Leirskole for 7. trinn er gjennomført. Her har det ikke kommet faktura enda, men den kommer 

på 75.000,-. 

• Når alt er avstemt kommer det til å være et lite underskudd. Det er derfor ønskelig at man får til 

et utearrangement som erstatning for juleavslutningen.  

• FAU har tidligere besluttet støtte på 15.000,- NOK for en oppdatering av skuret i nedre 

skolegård. Dette er per tid ikke gjennomført på grunn av Corona. 

• Regnskapsåret følger skoleåret, slik at det regnskapet som skal legges frem for årsmøtet gjelder 

perioden til og med siste dag av sommerferien. Neste regnskapsår begynner således formelt 

første skoledag etter sommerferien, selv om nytt FAU ikke konstitueres før etter årsmøtet i 

foreldrerådet, jf. Vedtektene § 4-2.  

3 SkoleSec 

• SkoleSec er et forprosjekt i Oslo kommune og ingen enkeltskoler er med. 

• I første omgang ser prosjektet på risikovurderinger og personvernkonsekvensutredning (som er 

krav etter Personvernforordningen), men etter hvert vil det også komme verktøy og lignende.  

• Prosjektet anbefaler å bruke sikkerhetsmåneden som arrangeres hvert år i oktober, i samarbeid 

med skolen, for å kanskje å tilby webinarer og å få fokus på området. 

4 Hengesaker 

• Av de sakene FAU har hatt oppe skoleåret 2020-21 formidles følgende punkter ved overgangen 

til nytt FAU; 

- Føringer for mobilbruk på skolen 

- Kampanje for hjertesoneprosjektet 

- Anbefaling om å invitere driftsstyret 

- Anbefaling om å bruke sikkerhetsmåneden i oktober til bevisstgjørende tiltak rundt den 

digitale skolen.  

5 Eventuelt 

• Oppfølging av «Notat om informasjon knyttet til bruk av digitale verktøy» vil skje i skoletiden, 

før sommeren.  

• Representantene for 2. 4. og 6. trinn sitter for to år av gangen. Nestleder danner en valgkomité 

sammen med klassekontaktene for å rekruttere nye kandidater. 

- FAU kaller skriftlig inn til årsmøtet som avholdes i forbindelse med første foreldremøte 

etter sommerferien. Innkallingsfristen er minst 10 dager. En av de faste postene på årsmøte 

er valg av representanter til FAU i henhold til vedtektene for FAU. 

• Det kom opp et spørsmål om posten til FAU, og denne sendes skolen og videresender til leder 

for FAU. 


