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MØTEBOK - MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid: 27.11.18  kl. 18.00 

Sted:  Bøler skole - flerbrukshallen 

 

Til stede:   

Svanhild Grimstad, politisk representant 

Hilde Jacobsen, ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Yngvar Søetorp, politisk representant 

Elisabeth Sørlie, foresatt 

Geir Andreas Neset, ansatt 

Isak Kaminski Andersson, elev 

Gina Fellus, elev 

Pia Erikstad, politisk representant 

 

Fra skolens administrasjon:  

Morten Sesseng (rektor - sekretær),  

Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

Gro Sommerfelt Karlsen(kontorleder) 

  

Sak 34/18: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 35/18: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

 

Sak 36/18: Godkjenning av møtebok av 18.09.18 

 Møteboken er godkjent.  

 

Sak 37/18: Økonomi-månedsrapportering skole og AKS  

Bøler AKS: Pr oktober er det et merforbruk på 173000 kr. Vi har hatt høstjustering på elever som har 

sluttet på AKS og hatt fakturaproblemer. 10 barn har gått på AKS uten avtale. Går i 0 når dette blir rettet 

opp. Noen har søkt om redusert plass.  

Bøler skole: positivt avvik på 20 000 kr. Ikke kommet sykerefusjon og taxikjøring og kompensasjon av 

leirskole kommer i desember. Går mot pluss på 600 000 kr. Vi har kjøpt inn I-pad'er på 4 og 8 trinn. 

 

Sak 38/18: Byggesaker 

  

Status: TKB i morgen. Det avgjør om prosjektet er ferdig. Utfordringer i forhold til scenen. Mangler 

endel ting der.. Småting som mangler er det ikke ordnet opp i. Uteprosjekter står i kø. Renovasjon, 

sykkelparkering og varetransport kommer plass etter hvert. Usikker tidshorisont. 

 

 

Sak 39/18: Strategisk plan – informasjon om framdrift og føringer  

Rektor redegjorde for skolens arbeid. Det ble vist en PowerPoint hvor byrådets prioriteringer ble 

gjennomgått. Byrådets føringer for Mål for oppvekst og kunnskap blir tatt inn i strategisk plan. 

Strategisk kart har fått noen endringer som vist i møtet. Skolen prioriterer noen av målene i den 
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kommende strategisk plan. Rektor redegjorde for evalueringer i strategisk plan 2018 gjennom resultater 

på nasjonal prøve og eksamen.  

 

Sak 40/18 Tilpasning til ordensreglement – rett til midlertidig inndragning av mobiltelefon § 

7 i kommunens ordensreglementet 

 Rektor redegjorde for saksframlegget som var sendt i innkallingen. Lokalt tillegg til 

forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen godkjennes av driftsstyret.  

Vedtak:  Driftsstyret godkjenner skolens utkast vedr tilpasning til ordensreglement for å 

kunne inndra mobiltelefon midlertidig.  

 

Sak 41/18: Orienteringssaker 

• Fra skole 

• Veldig bra kuluke. Har blitt vurdert å utsette en uke. 

• Refleksaksjon uke 49 og 50 

• Websak- nytt elektronisk arkivsystem kommer fra 30.11.18.  

• .Fra Fau 

• Ingen saker 

• Fra Elevene 

• Skoleball – diskusjon om dj eller ikke.  

• Klasseregler- kollektiv straff brukes. Gjensitting og ekstra lekser brukes av lærerne. 

Rektor tar dette opp med lærerne. 

• Anmerkninger brukes som trussel. Brukes forskjellig. Kan oppfattes som advarsel.  

• Skolefrokost – ønske om oppstart.  

 

• Fra politikerne 

Hva er status på nedkjørsel til Bølerhallen? Ingen endring etter purring på smal vei. 

 

 

Sak 42/18: Eventuelt 

 

Ingen saker meldt 

 

Neste møte Onsdag 16. Januar 

  

Møtet ble hevet kl. 2040 

 

 

 

 

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


