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MØTEBOK - MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid: 16.01.19  kl. 18.00 

Sted:  Bøler skole - flerbrukshallen 

 

Til stede:   

Svanhild Grimstad, politisk representant 

Yngvar Søetorp, politisk representant 

Elisabeth Sørli, foresatt 

Geir Andreas Neset, ansatt 

Isak Kaminski Andersson, elev 

Iselin Norum, elev 

Pia Erikstad, politisk representant 

 

Fra skolens administrasjon:  

Morten Sesseng (rektor - sekretær),  

Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

 

  

Sak 01/19: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 02/19: Godkjenning av saksliste 

Saksliste er godkjent.  

 

 

Sak 03/19: Godkjenning av møtebok av 27.11.18 

Møteboken er godkjent.  

 

Sak 04/19: Konstituering av DS 

Cathrin Wall er konstituert som leder og Elisabeth Sørli er konstituert som nestleder. 

 

Sak 05/19: Strategisk plan 2019 

Oppdatert utgave ble utdelt i møtet. Rektor redegjorde for innholdet i planen. Det er viktig med 

oppsummeringsdelen da den skal synliggjøre hva skolen spesielt skal prioritere gjennom året. Det 

ønskes at  Oslo som miljøhovedstad tas inn i oppsummeringen. Driftsstyret godkjenner strategisk plan 

med endringer fremsatt i møtet. 

 

 

Sak 06/19: Budsjett 2019 202 skolen, 222 bygg 215 AKS 

Nøkkeltallene er sendt ut i sakspapirene. Det budsjetteres med et merforbruk på funksjon 222 med 

840 000 kr. Dette salderes med tilsvarende på funksjon 202. Vi får  nye midler i forbindelse med 

lærernormen ca 8 mill kroner er bevilget til dette.  Ang AKS sitt budsjett blir det utfordrende med nye 

regler for halvtidsplass. Gratis kjernetid skaper usikkerhet rundt antall fulltidsplasser på 1. trinn. Skolen 

budsjetterer med 180 halvdagsplasser av i alt 320  elever.  Mindreforbruk på 400 00 fra 2018 får vi 

overført. Rektor redegjorde for budsjettene i møtet. Driftsstyret godkjenner budsjettene for 2019. 
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Sak 07/19 Klagesaker 

Rektor redegjorde for klagesakene fra 2018 som ble sendt med sakspapirene på forhånd. Driftsstyret tar 

informasjonen til orientering.  

 

Sak 09/19: Orienteringssaker 

• Fra skole 

• Vi er offisielt ferdig med rehabilitering , men vi har en mangelliste på 70 punkter som 

følges opp av Undervisningsbygg.  

• Utlysninger på ca 10 stillinger for neste skoleår 

• Skolefrukt 3 ganger i uke på U-trinnet kommer i gang i februar 

•  

• .Fra Fau 

• Ingen saker 

• Fra Elevene 

• Ingen saker 

•  

• Fra politikerne 

• Arbeid mot vold i skolen.  Et prosjekt fra bydelen kommer i løpet av året 

• Det er programarbeid i partiene i bydelen, Lydhøre for innspill  

Status skolefrokost: ikke igang.  

 

Sak 10/19: Eventuelt 

 

Møteplan: Vedlagt i sakspapirene og vedtatt i møtet.  

 

Neste møte: Mandag 18. mars 2019 

  

Møtet ble hevet kl. 2030 

 

 

____________________ ______________________  _____________________ 

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


