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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid: 18.09.18  kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                            Svanhild Grimstad, politisk representant 

                                  Hilde, Jacobsen, ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Yngvar Søetorp, politisk representant 

Elisabeth Sørlie, foresatt 

Geir Andreas Nesset, ansatt 

 

 

 

 

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

 Rune Byre Gåsemyr (assp.rektor - referent) 

  

Sak 27/18: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 28/18: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

 

Sak 29/18: Godkjenning av møtebok av 24.0418 

 Møteboken er godkjent.  

 

Sak 30/18: Økonomi-tertialsrapportering skole og AKS  

Bøler skole: Har et stort mindreforbruk på lønn pga lærernormen. Har utlyst stillinger og noe 

går på vikarbudsjettet. Har et mindreforbruk på 218 000 kr. Mangler refusjoner på leirskoleopphold og 

andre refusjoner. Bøler aks: Taket på halvdagsplasser er opphevet. Er en utfordring med økonomien på 

sikt. Økning av elever på Aks i år, flere enn 300 barn. Ligger an til mindreforbruk på 67 000 kr.  

 

Sak 31/18: Byggesaker 

  

Status. Klasserommene var klare til skolestart. Mange detaljer ikke klarer som lagerplass, aula og 

internett i HJ-bygg. Skolen er frustrert at ikke alt er klart. Blir purret opp til entreprenør. Når alt er 

ferdig vil det kontrolleres hva som skal fikses opp. Uteorådet er snart ferdigstilt i skolegården bortsett 

fra et stigespill.  
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Sak 32/18: Nytt ordensreglement for Osloskolen 

Rektor redegjorde for det nye ordensreglementet.  Driftsstyret tar det til etterretning. Skolen har 

til hensikt å lage et lokalt ordensreglement. Det vil komme til driftsstyret senere.  

 

Sak 33/18: Orienteringssaker 

• Fra skole 

Mobilbruk på skolen. Skolen samler inn mobilene i mobillommer i klasserommet 

Ny paragraf i opplæringsloven 1.4 delt ut i møtet. Fokus på elever tidlig i skoleløpet. 1-

4 med intensiv opplæring mot enkeltelever som henger etter. 

Kuluke tema: Helter i litteraturen foregår i uke 44 og 45 

Lærerikt bruk av læringsteknologi 4 og 8 trinn medfører bruk av Ipad for elevene 

. 

Fra Fau 

Det er et ønske om å senke kravet til kjoler på ballet  

Ny Fau leder Synnøve Skarbø 

Har skolen vurdert leksefriskole? Nei skolen har ikke vurdert dette tiltaket men har 

fokus på  leksehjelp og vurdering for læring med gode tilbakemeldinger. 

 

 

• Fra politikerne 

Utemiljøgruppa var på besøk i bydelen. Planen er skutt ut i tiden pga. mange prosjekter 

gående på skolen som sykkelstativ og avfallshåndtering som må komme først.  

 

Sak 33/18: Eventuelt 

 

 Neste møte tirsdag 27/11 

  

Møtet ble hevet kl. 2000. 

 

 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


