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MØTEBOK - DRIFTSSTYRET 

 

ONSDAG 18.09.19  

 

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

 

 

 

 

Tilstede: 

Svanhild Grimstad, Pia Erikstad, Tora Elgsaas, Isak Kaminski Andersson, Hilde M. Jacobsen, 

Yngvar Søetorp, Daniel Gisleberg 

 

Fra skolens administrasjon: rektor Morten Sesseng, Gro Sommerfelt Karlsen  

 

Forfall: Cathrin Wall, Elisabeth Sørli 

 

 

 

 

Sak 28/19: Godkjenning av innkalling  

Innkalling godkjent 

.  

 

Sak 29/19: Godkjenning av saksliste 

Saksliste er godkjent 

 

 

Sak 30/19: Godkjenning av møtebok av 14.05.19 

Møteboken er godkjent 

 

Sak 31/19: Godkjenning av tertialrapport for skole og AKS 

Gro S. Karlsen redegjorde for regnskapsrapportering for AKS og skole. Skolen har for tiden god oversikt 

over økonomien, og styrer mot 0 for både skole og AKS. 

Tertialrapportene for skole og AKS godkjennes uten kommentarer 

 

Sak 32/19: Byggesaker 

Fortsatt noe arbeider som pågår på skolen som en rest i knyttet til rehabiliteringen. Knyttet mye til 

styringssystemer rundt ventilasjon og varme innvendig, men er lite støyende for elever og ansatte. Også 

en del løsninger utvendig som ikke har fungert optimalt, vil bli fullført.  

Det bygges ny kjørevei, avfallshåndtering og sykkelparkering bak skolen. Håp om at disse arbeidene er 

ferdigstilt ila uke 41. Det har vært episoder med kasting av gjenstander mot medarbeidere som jobber på 

anlegget. Dette er tatt opp på skolen, og tilsyn med elever både ved inn- og utmarsj og ute i friminuttene 

blir skjerpet. 
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Det kommer nye lekehus i skolegården. Disse er bygget som et samarbeidsprosjekt mellom skolen v/ 

FAU og Kuben videregående skole. Skal iverksettes ila uke 39. 

 

 

Sak 33/19:  

Info fra skolen: 

Skolestarten har gått bra. Mange nye lærere, to-lærersystem i flere timer, særlig på småskoletrinnet 

Kuluka har som tittel "Oslo som miljøhovedstad". Temauker ukene 41 – 45/46. Kuluka i uke 45 og 46. 

Nye folk i skolens ledelse: U.insp Luiza Codreanu slutter 1.okt 19, Guro Trefall, tilsatt som ny u.insp 1. – 

4. trinn. Guro fullfører imidlertid sitt vikariat for Kristine Mørk ut mars 2020 som u.insp 5. – 7. trinn. I 

mellomtiden har skolen ansatt Katrine Falleth som u.insp for 1. – 4. trinn. 

 

Fau: Ingen ny info 

 

Fra elevene: Spørsmål: Hvordan fungerer to-lærersystemet? Rektor redegjorde for at det i hvertfall til å 

begynne med kan få litt forskjellig struktur, og at det er opp til lærerne så lage gode ordninger for hvert 

enkelt trinn / klasse. Målet er få brukt ressursene på en hensiktsmessig måte som gir hver enkelt elev 

bedre tilpasset opplæring. 

Elevråd er valgt. Isak leder og Tora nestleder  

 

Fra politikere:  

Det har vært valg. Gratis skolemat er en viktig sak for byrådspartiene, og man må påregne at det kommer 

gratis skolemat i en eller annen form i løpet av neste år(?) 

Østensjøerklæring – bl.a. knyttet til trygg skolevei, gjelder videre,  

 

Sak 34/19: Eventuelt 

Krysset ved Bølerbrua. «Folk går i hytt i vær.» Kommer det skikkelige fotgjengeroverganger? 

I-PAD – Hvordan fungerer det. Rektor redegjorde for en evaluering som er gjennomført blant elever og 

foresatte på fjorårets 4.og 8.trinn som viser at det blant elevene er stort engasjement rundt å få I-pad. Også 

foresatte gir i hovedsak uttrykk for at det er positivt at skolen satser på I-pad. Noen foresatte har stilt 

spørsmål ved skjermtid for elevene, og om bruk av I-pad går ut over annen undervisning. Skolen ruller 

inneværende skoleår personlig I-pad for alle elever fra 4. – 9. klasse 

 

 

Bøler skole 19.09.19 

 

 

 

Morten Sesseng 

referent /sekretær 

 


