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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  18.12. 17 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                      Christian Brænden, politisk representant 

                           Yngvar Søetorp, politisk representant 

                                     Geir Andreas Neset, ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Elisabeth Sørli, foresatt 

Pia Erikstad, politisk representant 

Kaisa Zullo, elev 

Gro Sommerfelt Karlsen, ansatt 

 

Fra skolens administrasjon: Morten Sesseng (rektor - sekretær), Gro Karlsen(kontorleder), Rune Byre 

Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

  

Sak 41/17: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 42/17: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 43/17: Godkjenning av møtebok av 25.10.17 

 Møteboken er godkjent. 

 

 

Sak 44/17: Økonomirapportering skole AKS 

Månedsrapporter for skole og AKS for november ble delt ut i møtet og gjennomgått. Avvik pr. 

november skyldes refusjoner som ikke er kommet inn enda fra bla pukkelkostnader fra 

Undervisningsbygg og sykerefusjon. Vi regner med å gå i balanse til nyttår. AKS hadde et avvik 

på minus kroner 363 522.  Strammet inn på aktivitetsnivå. Jobber mot et merforbruk på kroner 

200 000. Mer- og mindreforbruk følger med til 2018. 

  

Sak 45/17: Klagesaker 2017 

 Rektor redegjorde for de klagene som har kommet inn. Redegjørelse ble delt ut i møtet.  

 

Sak 46/17: Godkjenning av studietur for skolens ledelse 

Driftsstyret godkjenner studietur 12. og 13. mars for skolens ledelse.  

 

Sak 47/17: Orienteringssaker 

• Fra skole 

• Møte flyttes fra 13. mars til 14. mars og møte 17. januar til 18. januar. 

• Byggesaker: De skal begynne med underetasjen i hovedbygg nå. Vi har hatt 

flyttingsutfordringer.  Bygg HJ blir tatt nå. 7 trinn busses til Manglerud fra 2. januar. 

Uteområdet blir klart etter nyttår. Alt planlagt ferdig til august 2018 
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• Foreløpig budsjett fra utdanningsetaten delt ut i møtet. En liten økning grunnet økt 

elevtall på u.trinn. 

• Fra Fau 

• Trafikkagenten har vist tilbakemeldinger om farlige veier. Går an å melde opp saker fra 

skolen. 

• Rykte om at Hvite busser blir lagt ned. Rektor benekter dette.  

• Fra elevene 

• Mange ødelagte bøker er et problem. Det blir utdelt lærebøker som ødelagte bøker. 

Rutiner for innlevering av bøker må skjerpes.  

• Vinterballet er i rute 

• Fra politikerne 

• Ny ressursfordelingsmodell er innført.  

• Hvordan har utfordringene i høst på Bøler skole gått?  Rektor sier at det er blitt roligere 

på skolen. 

• Det oppfordres til auksjon om gamle ballkjoler til vinterballet.  

 

Sak 48/17: Forslag til nye DS-representanter 

 Alle representanter er på gjenvalg. Må velges før neste møte. 

 

Sak 49/17: Eventuelt 

Ingen saker 

 

  

Møtet ble hevet kl. 2010 

Neste møte er 18.01.18 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


