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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  20.09.17 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                            Hilde M. Jacobsen, ansatt 

   Christian Brænden, politisk representant 

                           Yngvar Søetorp, politisk representant 

                                     Geir Andreas Neset ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Elisabeth Sørli, foresatt 

 

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

Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

  

Sak 26/17: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 27/17: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 28/17: Godkjenning av møtebok av 27.04.17 

 Møteboken er godkjent. 

 

 

Sak 29/17: Økonomi-tertialrapportering skole AKS 

Rektor redegjorde for tertialrapporten. Skolen har et negativt avvik på kr. 505 114. Det skyldes bla. 

manglende fakturering av vaktmester og pukkelkostnader som skal dekkes av Undervisningsbygg. Vi 

styrer mot null ved nyttår. AKS har et negativt avvik på kr. 220 647. Det er iverksatt ulike tiltak i høst, 

ny vaktliste der bemanningen reguleres bedre i forhold til antall barn på ulike tidspunkt, regulere 

innkjøp av varer og tjenester og kute ut dyre utflukter ut 2017.  AKS følges tett med hensyn til 

økonomien. Styrer mot null til nyttår. 

 

Sak 30/17: Resultater-Bøler skole-orientering 

 Rektor redegjorde for eksamensresultatene som er gode.  

 

Sak 31/17: Kartlegging av skolens erfaringer med reglement for Driftsstyrer -  

høring utvalgte skoler 

Rektor redegjorte for en innbydelse som vi er invitert til å svare på. Handler om hvordan Driftsstyrene 

fungerer. Rektor sender inn forslaget som er vedtatt i møtet.  
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Sak 32/17: Orienteringssaker 

• Fra skole 

• Rektor redegjorde for brev sendt ut til foresatte om uheldige episoder med elever på 

ungdomsskolen. Brevet delt ut i møtet. Det jobbes rundt disse elevene det gjelder. 

• I byggemøte i morgen håper vi på en siste fremdriftsplan. Viktig for planlegging av 

resten av skoleåret. Utemiljøet er i gang men er forsinket. En komité ser på bruken av 

grusbanen.  

• Ny paragraf om regelverk om skolemiljø (9a4) er redegjort for i høstens foreldremøter. 

Skriv delt ut i møtet. 

• Jubileum er i uke 45. Mange aktiviteter. Vi er godt i gang med planlegging. 

• Skolen er med et prosjekt med skolevei. Er med i trafikkagentene. 

• Fra Fau 

• Ingen saker 

• Fra elevene 

• Ingen saker 

• Fra politikerne 

• Ingen saker 

 

 

Sak 33/17: Eventuelt 

Ingen saker 

 

  

Møtet ble hevet kl. 1950 

Neste møte er 25.10 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


