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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  01.03. 17 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                            Hilde M. Jacobsen, ansatt 

   Christian Brenden, politisk representant 

                           Are Stuenes, elevrepresentant 

                                     Geir Andreas Neset ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Elisabeth Sørli, foresatt 

Pia Erikstad Politisk representant 

Ragne Nordstein, elevrepresentant 

 

Fra skolens administrasjon: Morten Sesseng (rektor - sekretær), Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - 

referent) 

  

Sak 09/17: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 10/17: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 11/17: Godkjenning av møtebok av 17.01.17 

 Møteboken er godkjent. 

 

 

Sak 12/17: Fullstendighetserklæringen 

Rektor redegjorde for fullstendighetserklæringen. Han leste opp hele erklæringen som er sendt inn til 

Utdanningsetaten den 22. februar 2017.  Driftsstyret tar Fullstendighetserklæringen til etterretning. 

 

Sak 13/17: Regnskap 2016-Disponering av mindreforbruk 

 Sakspapirer er sendt ut, årsregnskapet er vedlagt. Mindreforbruket er 564 000 kr.  Rektor 

foreslår å bruke midlene til opplæring av ansatte styrking av dette med 100 000. I tillegg en 

oppgradering av pcer til 160 000. Oppjustering av inventar for eksempel kokeplater på skolekjøkkenet 

til 300 000. Driftsstyret godkjenner rektors forslag til disponering av mindreforbruket. 

 

Sak 14/17: Omorganisering av ledelsen på Aktivitetsskolen(AKS) 

Rektor redegjorte for saksfremlegget som var vedlagt i sakspapirene. Rektor foreslår å gjeninnføre en 

leder av aktivitetsskolen.  Avdelingsleder med ansvar for AKS har i dag 25 % lønn fra aktivitetsskolen. 

For å finansiere dette slåss 3 og 4 trinn sammen. Etter dette vil det være 3 baseledere og en leder av 

aktivitetsskolen.  

 

Vedtak: Ledelsen på Aktivitetsskolen Bøler omorganisering slik at det tilsettes en 

Aktivitetsskoleleder på heltid fra 01.08.17. 
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Antall baser på AKS Bøler reduseres fra 4 til 3, ved at basene for 3. og 4. trinn slås sammen. 

 

 

 

Sak 15/17: Orienteringssaker 

 Fra skole 

 Går ut med generell stillingsplan for neste år. Håper å lyse ut stillinger i neste uke. 

 15 februar kom bystyret med en ny forskrift om sterkere aktivitetsplikt ovenfor 

mobbing og krenkelser. Skolen er pålagt å følge opp på en tydeligere måte. Skolen har 

laget en handlingsplan som ligger på skolens hjemmeside.  

 Uteområdet. Oppstart av bygging av utemiljøet i mai 2017.  

 Fra Fau 

 Ingen saker 

 Fra elevene 

 Ingen saker 

 Fra politikerne 

 Ingen saker 

 

 

Sak 16/17: Eventuelt 

Trafikksituasjonen rundt Bøler skole. Var et møte mellom skolen og seniorsenteret for å se på 

innkjøringen til hallen. Det er satt opp et speil for å bedre sikten. Skolen har  jobbet mye for å sikre 

trafikksikkerheten rundt skolen. Bydelen jobber med en melding om dette temaet. 

 

Sak 17/17: Høring om ressursfordelingsmodellen 

Driftsstyret sier seg enig i de endringene som foreslås i ny ressursfordelingsmodell. Rektor sender inn 

digitalt svar på vegne av driftsstyret.  

 

 

  

Møtet ble hevet kl. 2000 

Neste møte er torsdag 27. april 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


