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MØTEBOK - MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid: 07.03.19  kl. 18.00 

Sted:  Bøler skole - flerbrukshallen 

 

Til stede:   

Cathrin Wall, foresatt 

Elisabeth Sørli, foresatt 

Geir Andreas Neset, ansatt 

Isak Kaminski Andersson, elev 

Iselin Norum, elev  

Yngvar Søetorp, politisk representant 

Pia Erikstad, politisk representant 

 

Fra skolens administrasjon:  

Morten Sesseng (rektor - sekretær),  

Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

 

Sak 11/19: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

Rektor kommenterte at møtet måtte flyttes fram pga. innsending av årsregnskap, 

fullstendighetserklæring og disponering av mindreforbruk innen 8. mars.  

 

Sak 12/19: Godkjenning av saksliste 

Saksliste er godkjent.  

 

Sak 13/19: Godkjenning av møtebok av 16.01.19 

Møteboken er godkjent med følgende kommentar: 

Prosjekt omtalt i sak 09/19 – orienteringssaker fra politikerne: Prosjekt knyttet til arbeid mot vold er 

ikke initiert fra bydelen, men det er statlig initiert. Oslo kommune skal være med, og kanskje Østensjø 

bydel. Dette er foreløpig uavklart. 

 

Sak 14/19: Godkjenning av årsregnskap 

Årsregnskapet for AKS og skole 2018 ble gjennomgått 

Vedtak: Årsregnskap for skole og AKS godkjennes 

 

Sak 15/19: Godkjenning av fullstendighetserklæring 

Rektor redegjorde for innholdet i fullstendighetserklæringen 

Vedtak: Fullstendighetserklæringen tas til etterretning. 

 

Sak 16/19: Godkjenning av plan for disponering av mindreforbruk 

Koststed 12203, Bøler skole: Skolen fremla en plan for bruk av mindreforbruket på 1172 000 kr. Økt og 

forsert innkjøp av flere I-Pader, styrking av renholdsbudsjett, nye arbeidsplasser til lærerne pga 

lærernormen.  

Koststed 52372, AKS: Mindreforbruk på AKS på 401 000. Brukes på assistent hos kokken. Trådløst 

telefonsystemer mellom basene, oppgradert elektroniske aktiviteter for elevene, f.eks. elektroniske s pill, 

dansematter el.lign. Erstatte utslitte leker.  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens plan. 
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Sak 17/19 Godkjenning av IKT-plan 

Skolen er med på "Lærerik bruk av læringsteknologi". I skolens utviklingsplan inngår anskaffelse av  

I-pader på 1 – 1 nivå. Skolen ønsker å forsere innkjøp gjennom UDA's innkjøpsavtale.  Målet er 4 nye  

trinn til neste skoleår. Rektor la fram IKT-planen og budsjett for anskaffelse av I-pader  

Vedtak: Skolens plan og budsjett for forsert innkjøp godkjennes.  

 

Sak 18/19: Orienteringssaker 

Fra skole: 

• Ansettes mange nye lærere for å imøtekomme krav om økt lærertetthet 

• Foreldreundersøkelse starter 13. mars 

• FAU i samarbeid med skolen hadde møte tirsdag 5 mars om det å være ung på Bøler. 

Både for elever på dagen og foresatte på kvelden. Svært vellykket 

• Det er tatt initiativ fra UBF for å gå i gang med planlegging av den siste etappen av 

rehabiliteringen, hvor sykkelparkering, renovasjonsbrønenr og ny vareleveringsvei 

inngår.  

 

Fra FAU: 

• Ingen saker 

 

Fra Elevene: 

• 22. mars planlegges det klimastreik. Elevene vil møte i byen. 

• Seksualisert språkbruk. Elevrådet ønkser mer forkus på arbeid mot krenkende ord 

ovenfor elevene. Elevrådet vil involveres i arbeidet 

• Skoleballet fungerte godt 

•  

Fra politikerne 

• Ap går til valg på et gratis skolemåltid om dagen. 

 

 

Sak 19/19: Eventuelt 

 

Møteplan: Vedlagt i sakspapirene og vedtatt i møtet.  

 

Neste møte:  14. mai 2019 (opsjonelt) 

  

Møtet ble hevet kl. 19.40 

 

 

 

____________________ ______________________  _____________________ 

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


