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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  06.06.16 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                            Hilde M.Jacobsen, ansatt 

                           Yngvar Søtorp, politisk representant 

                                      Pia Erikstad, politisk representant 

Geir Andreas Neset ansatt 

Astri Marie Hageberg, elev 

Cathrin Wall, foresatt 

Erik Thoresen, politisk representant 

 

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

referent)  

Sak 23/16: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 24/16: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 25/16: Godkjenning av møtebok av 18.04.16 

 Møteboken er godkjent. 

 

Sak 26/16: Høringsuttalelse lokal skolebehovsplan 

Den fremlagte høringsuttalelse blir sendt inn, se sakspapirer for utkastet. Rektor sender inn 

høringsuttalelsen. Innspill om at den kan si noe om bygging av en flerbrukshall for å avlaste 

Bølerhallen. Innspill om det bør vurderes og undersøkes om det er nødvendig å bygge en ny skole.  

 

Sak 27/16: Månedsrapport/Driftsrapport skole og AKS 

Rektor orienterte om akkumulert driftsunderskudd på 618 00. Mye sykemeldinger som har gitt store 

vikarutgifter. Mye bruk av assistenter. Ekstra ressurser på noen klasser er også brukt. Taxiutgifter rer 

også store men blir refusert i desember. Pukkelkostnader til bygg er økt. Lærerutgifter er periodisert. 

Skolen styrer mot null.  Aks er i minus på oppholdsbetaling pga. mange halvtidsplasser. Mindreforbruk 

på 260 000. 

 

Sak 28/16: Status bygg 

Ny fremdriftsplan er lagt frem. Hele resten av hovedbygning blir utsatt til neste sommer. M klassen blir 

prioritert. Neste bygg ut er A fra oktober. Så hj så b. Ferdig medio 18.  

 

 

 

Sak 29/16: Orienteringssaker 

 Fra skole 



 

 

 2 

 Er med i et prosjekt styrt av SSB på oppdrag fra Udir med tiltak inn mot elever på 8. 

trinn som scorer lavt på nasjonal prøve i regning.  

 

 Fra Fau 

 Ingen saker 

 Fra politikerne 

 Har undersøkt om mulighet for parsell 

 Har undersøkt om mulighet for skolefrukt. Spilt inn om mulige midler fra 

bydelsutvalget. 

 Fra Elevene 

 Ønske om skolefrokost i et samarbeid med FAU 

 

 

Sak 30/16: Eventuelt 

Støy i brakkene:. Det er gode fasiliteter i brakkene. Det er et godt sted å være. Skolen har fått få klager 

fra elever og foresatte. 

 

Omvisning på neste møte. 

 

  

Møtet ble hevet kl.1930 

Neste møte er 12. september, 26 oktober, 19 desember 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


