
Møtereferat 
 

 

 
Gruppe: Styret i FAU og rektor 
Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole 
Møtedato/-tid: 12.09.17  
Møteleder Jan Ove Referent: Anette 
Deltakere: Jan Erik Norland (Styremedlem), Randi Oftedal (Styremedlem og leder 

arbeidsgruppe), Jan Ove Johansen (Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Eldrid 
Robberstad (Styremedlem), Anette Bø Berge (sekretær), Hege Nævdal (SFO leder), 

Forfall: Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Kjetil Jensen (Kasserer), 
Kopi til: Alle  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

   

 
Sak nr.:  Ansvar 

 
AGENDA:  
 

 

 

KNR SAKSLISTE SAKSTYPE TIDS
K

1 REFERATSAKER 
Godkjenning av referat fra Styremøte i juni. 
Anette sender ut i ettermiddag. 
Gjennomgår kun endringsbehov, innspill 

  

  
Til godkjenning 2030-

5.m

2 INFORMASJON FRA REKTOR 
Status/framdrift Fylkesmannen og tilsynsrapport.   
Status/framdrift for oppfølging av elev og 
foreldreundersøkelsene. 
Vedtak i SU/SMU. 
Status i endring av skolens «dagsrytme»/oppstart 
Status om revitaliseringen av trivselsprogrammet 
Tilfeller av 
Annet? 

  
Til orientering 

2035-
15.m

3 INFORMASJON FRA SFO-LEDER 
(ingen innmeldinger p.t.) 

  
 Til orientering 

2050-
5.m

4 INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPEN 
Status på pågående saker, og hvordan overlevering til de nye i 
gruppen er tiltenkt. 
(Saker om årshjul tas i sak 6). 

  

  
Til orientering/ 
Til beslutning 

2055-
5.m

5 INFORMASJON FRA KASSERER 
  
NB – Kjetil er borte – husk å lese innspill fra han. 
  
5.1. Generelt ift økonomi 

  
  
  
  
Til info 

2100-
5.m
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5.2. Status 17.mai 
  

Til info 

6 ÅRSHJUL 
Oppfølging fra juni. 
Ta ut/inn, plan 2017‐2018 for vurderinger, behov for prosjekt i 
arbeidsgruppa. 
Oppfølging Endelig Fredag. Hvor mye skal vi forplikte oss til, og 
hvordan? Samkjøring med Buggeland. 
  

  
Til drøfting 

2105-
15.m

7 KOMMENDE AKTIVITETER 
TV‐aksjonen 
Årsmøte 

  
Til drøfting 

2120-
10.m

8 EVENTUELT 
  

  

  

 

39/17 Referat sak fra forrige styremøte i juni - ok  

40/17 

Informasjon fra rektor: 

- Ønsker å få ordnet skolens bibliotek, få inn nye bøker. 
- Er opptatt av den nye loven i forhold til retten til godt skolemiljø.  

Det er brukt mye tid på dette i personalet, det er snakket om i 
klassene til elevene. Rektor gir informasjon ut til foreldrene via 
foreldremøtene.  

- Læringsmiljøsenteret skal inn og ha foredrag for skolens personal i 
forhold til denne nye loven. 

- Det skal også være fokus på Klasseledelse – lærings ledelse, 
emosjonell ledelse og struktur ledelse. Rektor ser for seg et 3 årig 
prosjekt. Dette er en del av skoleutvikling fra skolens side.  

- Lukke avvik fra fylkesmannen. Det skal sendes inn dokumentasjon 
på hva som er gjort til Fylkesmannen. Det er allerede blitt gjort 
endringer med tanke på SU/SMU og trivselsprogrammet. 

- SU skal jobbe videre 
- Hvordan oppleves utesituasjonen på skolen om morgenen?? Det 

oppleves at dette går bra 
- Skolen har fått helsesøster i en 100% stilling. 
- Rektor gjennomgår fast agendapunkt om skolens tilstand 

 

41/17 

 Informasjon fra SFO leder 
- Fokuserer sosial kompetanse – der SFO tar opp en ny del hver 

måned.  
- Det ønskes at heftet legges ut på nettsiden.  
- Finns det evt en foreldre del, slik at man kan jobbe med det 

samme samtidig? Da vil det ha bedre effekt. 
- Dette er et prosjekt som vil stekke seg over flere år. 
- Foreldremøte SFO- dette året ar SFO vært med på 1 og 2 trinn 

sitt foreldremøte med info om sosial kompetanse. 

 

42/17 Informasjon om arbeidsgruppe   
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- Innspill fra et trinn om fotograf, går det an å få til en annen 
kjøpsmodell? Vi ønsker å få til en dialog for å høre deres svar på 
tilbudet de gir.  

- Det ønskes at rektor sender kontaktinfo til fotografen som blir 
brukt. 

- Tv- aksjonen 22.10.17 – info. Bydelssalen må bestilles. 
- Årsmøte er satt til 7.11  
- Representanter til FAU, det mangler noen fra 1, 5 og 7 trinn. 

Det skal velges en FAU i hver klasse, men det er kun 1 
representant i arbeidsgruppen. De som ikke er i arbeidsgruppen 
er vara FAU og de må også forvente å få arbeidsoppgaver.  

- Guttorm er kontaktet og han skal prøve å dra inn i 5 trinn på 
foreldremøtet for å få til en info om 17 mai komite.   

 

43/17 

Informasjon fra kasserer 
- Ballbinge nettet skal settes opp i høstferien. 
- Informasjon om status konto 

 
- Forespørsel fra foreldrekontakt – kan man søke om å dekket utgifter 

til tur til kongeparken for klasse/trinn. 
Det bes om at foreldrekontakten sender inn en skriftlig søknad med 
nødvendig informasjon. 

- Det diskuteres om hvordan 5 trinn skal «lønnes» etter 17 mai 
innsatsen. Tanken er at dette også skal gå til avslutningen i 7 klasse. 

 

 

44/17 

Årshjul 
- 2 ytterpunkter. Enten beholde årshjulet som det er og legge til endelig 

fredag. Den andre er at noen mener at årshjulet er for fullt, hva kan vi 
forvente av foreldre og hva de skal forplikte seg til?  

- Buggeland er aktivt ute med å reklamere for endelig fredag og at det 
er flott om foreldre tar initiativ til å stille som vakt, er dette noe vi 
skal gjøre? 

- Vi tenker at FAU bør gjorde en mer betydelig innsats enn det vi gjør i 
dag og det ønskes at arbeidsgruppen jobber videre med denne 
problemstillingen.  

- Det ønskes at vi må reklamere for Endelig fredag, men det må også 
noe håndfast og konkret til. Det må settes til de trinnene som endelig 
fredag gjelder for.  

- Kan det endres på årshjulet at det er 6 trinn som har ansvar 7 trinn sin 
avslutning? At foreldrene bare kan være foreldre denne dagen? 
Tilbakemelding per nå er svaret nei, da FAU har andre 
problemstillinger som også gjelder årshjulet.  

 

45/17 

Tv-aksjonen 
- Til neste gang skal arbeidsfordelingen være sendt ut 
- Det ønskes at hele FAU arbeidsgruppe og styret er med denne dagen 
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46/17 

Foredragsholder – hva tenker vi 
- Sosial kompetanse? 
- COS – circle of cecurity? 
- Nettvett? 

 
Arnt Ove Engelien – Trygg base  
 
Plass? Kirkerommet har god plass. 

 

 
 
Neste møte:  03.10.17 
Innleveringsfrist for saker til neste møte:  
 
 


