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Bøler skole 

 

MØTEBOK - DRIFTSSTYRET 

 

MANDAG 09.12.19  

 

 I 1. ETASJE I BØLERHALLEN – TIDSRAMME KL. 18.00 – 21.00 
 

Tilstede: 

Tora Elgsaas, elev 

Isak Andersson, elev 

Daniel Gisleberg, ansatt 

Elisabeth Sørli, foresatt  

Cathrin Wall, foresatt 

Svanhild Grimstad, bydel  

Yngvar Søetorp, bydel 

Pia Erikstad, bydel 

 

Fra skolens administrasjon 

Gro S. Karlsen, kontorsjef/ vara ansatt 

Morten Sesseng, rektor/ sekretær DS 

 

 

Sak 35/19: Innkalling 

Innkalling godkjennes 

 

36/19: Godkjenning av saksliste 

Rektor påpekte at det ved en feil var sendt ut feil føringsbrev for strategisk plan.  

(År 19 for 20)  

 

37/19: Møtebok fra DS-møte 28.09.19 

Møtebok er godkjent 

 

38/19: Økonomi skole og AKS: 

Økonomi 

Skole 12203: Tallene sendt ut pr 31.oktober 

Mindreforbruk prognose: 900 000 kroner  

Skolen ønsker bl.a. å nedbetale gjeld for innkjøp av I-pader  

 

AKS 52371: Tallene pr 31. oktober  

Prognose 847 000 kr  

De fleste barn har kjøpt seg opp til hel plass, og det var ikke forventet 

Styrking av innkjøp av nye aktiviteter vil bli prioritert  

 

DS tar skolens redegjørelse til orientering. 



 

39/19: Strategisk plan 2020 

Skolen gikk gjennom føringene for neste års strategiske plan.  

Rektor beklaget at feil føringsbrev var blitt sendt ut, men hadde med det riktige brevet i møtet 

og gikk gjennom dette.  

Rektor redegjorde også for at skolen hadde evaluert forrige strategiske plan med skolens 

nøkkelpersonell. Utfordringene er identifisert og skolen vil legge vekt på å styrke de sidene. 

 

DS tar rektors redegjørelse til orientering. Arbeidet med strategisk plan fortsetter. Planen vil 

være ferdig til neste DS: 14.01.20 

 

40/19: Info om Universell Utforming i Bøler flerbrukshall  

Det vil pågå flere mindre arbeider i og rundt Bøler flerbrukshall de nærmeste ukene. Lys, 

merking, drenering mm skal oppgraderes. 

 

41/19: Møteplan 

Forslag til møteplan ble godkjent  

 

42/19: Infosaker 

Fra skolen: 

Mye sykdom blant elever. Diverse medieoppslag rundt Bøler skole 

Prosjekt Grusbanen er i gang. Samarbeid mellom skole, FAU, bydel og Bymiljøetaten. 

Haraløkka, oppgradering av området  

 

Fra elevene:  

Karakterer på prøver for 10. trinn.  

Elever har gitt tilbakemeldinger på at de er skeptiske til at det eventuelt ikke blir gitt karakterer. 

Rektor svarer at det på 10. trinn gis karakterer mellom terminene. Det vil det også bli til neste 

år. Det vil også bli gjennomført en evaluering av gjeldende praksis for vurdering uten karakter 

mellom terminoppgjørene over nyttår.  

 

Fra politikerne:  

Trafikksikkerhetsforholdene – sende over trafikksikkerhetsplanen  

Østensjøerklæringen – ligger på nett  

 

Møtet ble avsluttet med at avtroppende Driftsstyremedlemmer ble takket av. Det ble rettet en 

spesiell takk til avtroppende DS-leder Cathrin Wall som hadde sittet som DS-leder i 8 år. 

 

Bøler skole 10.12.19 

 

 

 

Cathrin Wall       Morten Sesseng 

DS-leder       referent /sekretær 

 


