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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid: 06.03. 18 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                            Hilde M. Jacobsen, ansatt 

                           Svanhild Grimstad, politisk representant 

Geir Andreas Neset ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Yngvar Søetorp, politisk representant 

Elisabeth Sørlie, foresatt 

Kaisa Zullo, elevrepresentant 

Elin Tellebond Hassel, elevrepresentant 

Christian Brænden, politisk representant 

 

Fra skolens administrasjon: Morten Sesseng (rektor - sekretær),  

Gro Sommerfelt Karlsen (kontorleder-sekretær, Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

  

Sak 10/18: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent. Alle saker har økt saksnummer pga manglende sak konstituering på 

møtet 18. januar 2018.  

 

Sak 11/18: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 12/18: Godkjenning av møtebok av 18.01.18 

 Møteboken er godkjent.  

 

Sak 13/18: Godkjenning nytt budsjett 202 skolen, 222 bygg og 215 AKS  

Rektor redegjorde for revidert budsjett og tilleggsdokumenter som var distribuert på forhånd og 

delt ut i møtet. Den Stortingsvedtatte lærernormen skal foreløpig ikke inn i budsjettet. Skolene 

avventer informasjon fra UDA og Bystyret. Rektor redegjorde også for at det ved forrige 

behandling av foreløpig budsjett 18.01.18, ved en skrivefeil var lagt inn 627 000 kroner for mye 

i tildelt budsjett. Dette var justert i det reviderte utkastet.  

Funksjon 222 Bygningsrelaterte utgifter ble godkjent med -768000. Underbudsjettering må 

dekkes opp av funksjon 202.  

Funksjon 202 Undervisningsrelaterte utgifter godkjennes med samme aktivitetsnivå som 2017, 

og er justert opp mot funk. 222 Bygningsrelaterte utgifter, slik at det samlet sett går i null.  

AKS - budsjettet 215 godkjennes med samme aktivitetsnivå som i 2017. Budsjettet vedtas.  

 

Sak 14/18: Godkjenning av fullstendighetserklæringen 

 Fullstendighetserklæringen tas til etterretning. Rektor sender inn erklæringen. 

  

Sak 15/18: Skole-hjem samarbeid. Ny revidert veileder 

Rektor redegjorde for den nye veilederen. Driftsstyret tar den til etterretning. 
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Sak 16/18: Nytt ordensreglement for Osloskolen. Høring 

 Rektor har sendt ut dokumenter i saken på forhånd. Rektor redegjorde for endringene i møtet.  

Vedtak: Bøler skole ved Driftsstyret tilslutter seg ny forskrift for orden og oppførsel for 

Osloskolen 

 

Sak 17/18: Orienteringssaker 

• Fra skole 

• Foreldreundersøkelsen er underveis 

• Reisesikkerhetsutvalg er nedsatt. Sikre trafikkfarlige områder og andre 

trafikksikringstiltak 

• Sommerskolen åpner i morgen for påmelding 

• Kommet med på prosjektet lærerik bruk av læringsteknologi. 

• Bygg: Ferdig når høsten kommer. Bygg hj blir prioritert ferdig i juni. 

• Fra Fau 

• Ingen saker 

• Fra elevene 

• Jobber med frokost i Bessa sammen med miljøarbeider 

• Fra politikerne 

• Ingen saker 

 

Sak 18/18: Eventuelt 

 Ønske om å flytte neste møte til 24. april. Endret møtedato ble vedtatt. 

  

Møtet ble hevet kl. 2000 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

Cathrin Wall, DS-leder  Morten Sesseng, sekretær  Rune Byre Gåsemyr, referent 

 


