
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Bøler skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Postadresse: Telefon: 23 46 43 00 Org.nr.: 974589737 

Bøler skole Oslo kommune, 

Utdanningsetaten  

  

   Besøksadresse: Bøler skole e-post:   

   Utmarkveien 4 Postboks 6127, Etterstad postmottak@ude.oslo.kommune.no   

   0689 OSLO 0602  Oslo https://boler.osloskolen.no   
 

 

 

 

MØTEBOK - DRIFTSSTYRET 

 

TIRSDAG 14.05.19  

 

 I 1. ETASJE I BØLERHALLEN – TIDSRAMME KL. 18.00 – 21.00 
 

 

 

 

 

Tilstede: 

Svanhild Grimstad, Pia Erikstad, Geir Andreas Neset, Iselin Norum, Isak Kaminski Andersson, 

Elisabeth Sørli, Hilde M. Jacobsen 

 

Fra skolens administrasjon: rektor Morten Sesseng 

 

Forfall: Cathrin Wall, Yngvar Søetorp 

 

 

 

 

Sak 20/19: Godkjenning av innkalling  

Innkalling godkjent 

.  

 

Sak 21/19: Godkjenning av saksliste 

Saksliste er godkjent 

 

 

Sak 22/19: Godkjenning av møtebok av 07.03.19 

Møteboken godkjennes 

 

Sak 23/19: Godkjenning av tertialrapport for skole og AKS 

Tertialrapport for skole og AKS godkjennes uten kommentarer 

 

Sak 24/19: Status neste skoleår – infosak 

Rektor redegjorde for status vedr nye lærertilsettinger. Det blir mange nye ansatte neste år pga ny 

lærernorm. De fleste er på plass. Det ble også informert om fagfornyelsen, den nye læreplanen som trer i 

kraft høsten 2020. Skolens personale kommer til å jobbe mye med forberedelsene til å ta den nye 

læreplanen i bruk i løpet av kommende skoleår. Skolen vil fortsette utrullingen av I-PAD i skolen, og 

formidlet at det er gjennomført en evaluering av I-padbruken på skolen. 

 

Sak 25/19: Status byggeprosjekter 

Info om pågående oppfølgingsarbeid. DS uttrykker at det er viktig at skolen er i orden før den blir overtatt 

fullstendig. Mye klager på dører, inne og ute.  
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Sak 26/19: Orienteringssaker  

 

• Fra skole 

Om skolefaneboka 

Bøler skole ble spesielt invitert til lanseringen av den nye skolefaneboka. Skolen deltok 

med korsang fra skolens kor, utstilling av skolens nåværende og gamle fane, og rektor 

deltok med hilsen knyttet til historien rundt ekornet som motiv i skolens faner. 

 

• Fra Fau 

Ingen ny info 

• Fra elevene 

• Ny streik for klimaet på trappene 

• Positivt med demokrati i praksis tilbake på valgfagslisten 

NFra politikerne 

 

Sak 27/19: Eventuelt 

Spørsmål fra Pia Erikstad: Hvordan er status vedr vold og trusler på Bøler. Rektor kunne opplyse at det 

PR nå er lite alvorlig blant større elever, men en liten økning knyttet til utagering blant mindre elever på 

vår skole 

 

Geir Andreas Neset ble takket av etter mer enn 10 år i tjeneste i driftsstyret på Bøler skole. Han slutter og 

begynner på ny skole fra høsten 2019.  

 

 

 

 

 

Cathrin Wall       Morten Sesseng 

DS leder       sekretær 

 


