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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 
 
Dato/tid:  4.3.15 kl. 18.00 
Sted:   Bøler skole - flerbrukshallen 
 
Til stede:  Cathrin Wall, foresatt representant, leder 
                                       Dag Wærner, politisk representant 

Inger Harstveit, politisk representant  
Geir Andreas Neset, ansatt representant 
Heidi S. Sørvik, ansatt vararepresentant 

                           Ida Westmann, elevrepresentant 
   Mina Ytterli, elevrepresentant 
    
Forfall:  Hilde M Jacobsen, ansatt representant 

Elisabeth E. Sørli, foresatt representant 
Jon Mannsåker, politisk representant 

    
 
Fra skolens administrasjon: Morten Sesseng (rektor - sekretær), Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - 
referent)  
 
  
  
Sak 13/15:  Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Innkallingen er godkjent. 
 
Sak 14/15:  Godkjenning av saksliste 
Vedtak: Saksliste er godkjent. 
 
Sak 15/15:  Godkjenning av møtebok av 19.1.15 
  Møtebok fra 19.01.15 er godkjent. 
 
Sak 16/15:  Status driftsrapport og månedsrapport per januar 2015 
      Bøler skole og Aktivitetsskolen Bøler 

Bøler skole har et merforbruk på 178.000 på fastlønn og dette følges opp. Mer forbruk 
på innkjøp skyldes hovedsakelig periodisering ift. budsjett. Aktivitetsskolen har et 
merforbruk på 434 000 og dette skyldes  periodisering ift. budsjett på fakturering fra 
skolen. 

Vedtak: DS tar driftsrapport og månedsrapport for skolen og Aktivitetsskolen per januar til 
  etterretning. 
 
Sak 17/15:  Årsregnskap Bøler skole og Aktivitetsskolen Bøler 2014 

Bøler skole har et merforbruk på 221.000,-. Skolen vurderer noe redusert aktivitet 
høsten 2015. Aktivitetsskolen har et mindreforbruk på 579.000,-. Disponering av mer – 
og mindreforbruket og fullstendighetserklæringen ble gjennomgått. 

Vedtak:  DS godkjente årsregnskapsrapport, disponering av mindre- og merforbruk og  
  fullstendighetserklæring for 2014 for skolen og Aktivitetsskolen. 
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Sak 18/15:  Strategisk plan 2015-2018 

Tiltakene er påbegynt, rektor orienterte om tiltakene. Det var ingen nye resultater å 
orientere om etter at Strategisk plan ble vedtatt 

 
Sak 19/15:  Ombyggingsarbeider ved skolen 

Rektor delte ut eget skriv i møtet. Han orienterte om utvendig rehabilitering som følger 
i hovedsak framdriftsplan. Vannskaden i bygg B er utbedret. Tas i bruk 5.3.2015. 
Innvendig rehabilitering planlagt oppstart 1.1.16. Uteområdeprosjekt utsettes inntil 
videre. Utmarkveien 2 har iverksatt rehabilitering. Skolen iverksetter sikker skolevei 
rundt byggeplassen. Rektor er veldig fornøyd med hvordan alle har taklet 
ombyggingssituasjonen og vannskaden. 

 
Sak 11/15:  Orienteringssaker 

• Fra skole 
Bøler skole skal være med å presentere vurdering for læring for andre skoler i regi av 
Utdanningsetaten. 
27. mars får vi besøk av Anniken Haugli, byråd for utdanning. 
19. mars foreldremøte for 7 trinn om ungdomsskolen. 

• Fra Fau 
Fau har diskutert samling i desember for elevene. 

• Fra politikerne 
Utrykker begeistring for tilbudet for videreutdanning for lærere. 

• Fra elevrådet 
Et vellykket ball. Men elever utenfra kom inn under kåringene. 

 
Sak 12/15:  Eventuelt 
 
Møtet ble hevet kl.19.30 
 
Neste møte er 13. april 2015 
 
 
 
____________________ ______________________  _____________________ 
Cathrin Wall, DS-leder  Morten Sesseng, sekretær  Rune Byre Gåsemyr, referent 
 


