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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  17.01. 17 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

Hilde M. Jacobsen, ansatt 

   Yngvar Søetorp, politisk representant 

Geir Andreas Neset, ansatt 

Catrin Wall, foresatt 

Inger Harstveit, politisk representant 

Elisabeth Sørlie, foresatt 

Pia Erikstad, politisk representant 

 

Fra skolens administrasjon: Morten Sesseng (rektor - sekretær),  

Gro Sommerfelt Karlsen (kontorleder-sekretær, Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor - referent) 

  

Sak 01/17: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 02/17: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 03/17: Godkjenning av møtebok av 19.12.16 

 Møteboken er godkjent. 

 

Sak 04/17: Strategisk plan 

Revidert versjon delt ut i møtet. Måltallene er noe revidert i forhold til utsendt dokument. 

Rektor gjennomgikk strategisk plan. Plan for omorganisering i ledelsen på aks. Det fremmes egen sak 

på et senere møte.  Strategisk plan er vedtatt. 

 

Sak 05/17: Budsjett 202 skolen, 222 bygg og 215 AKS 

Budsjettet er sendt ut i forkant. Rektor redegjorde for budsjettet. 222 Bygg godkjent med -350000.  

Skolen prøver å kutte på antall skoleassistenter. Bruke mere lærerressurser på 1. trinn. Kommer statlig 

lærerressurs på 1-4 i forbindelse med tidlig innsats. 778 000 i antatt mindreforbruk i 2016. Bruk av dette 

drøftes på neste møte. Det er elevtallsvekst på ungdomstrinnet og nedgang på barnetrinnet. Feil på 

postering av elevjustering endres til neste møte. Budsjett 202 godkjennes med korrigering av 

elevjustering(11297) som var ført feil i budsjettutkastet. Rektor legger opp til at flest midler overføres til 

"annet skolemateriell" (11090). Det vil også bli satt av ekstra midler til opplæring og IKT-utstyr.  

 

AKS: Budsjett til mat på AKS bruker mer enn foreldrebetalingen. Midler til investering av kjøkkenet i 

Bessa blir det søkt om. Budsjettet legger til grunn opp til 300 plasser og 90 halvdagsplasser på AKS. 

Samme aktivitetsnivået som i fjor. AKS-budsjettet 215 godkjennes. Månedsrapport for desember delt ut 

i møtet. 
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Sak 06/17: Byggesaker 

U-trinnet flyttet inn i F og G.  De får Interaktive tavler og nytt inventar. Nytt ventilasjonsanlegg er blitt 

montert i F og G. A bygget renoveres med engang. 3. og 4. klasse har flyttet inn i paviljongene.  Hele 

prosessen er ferdig vår 2018. Ang Utearealprosjektet har det kommet et anbud. Prosjektet er i rute. 

Seniorsentret har blitt større. Uoversiktlig på vei til hallen. Er farlig for barna. Skolen jobber med å få 

endret veien ned til hallen, eventuelt at det iverksettes andre sikringstiltak.  

 

 

 

 

Sak 07/17: Orienteringssaker 

 Fra skole 

 Ingen saker 

 Fra Fau 

 Ingen saker 

 Fra elevene 

 Fra politikerne 

 Politikerne ber skolen følge opp frokostplan fra elevrådet. 

 

 

Sak 08/17: Eventuelt 

Møteplan for 2017  

 

Onsdag 01. mars    Fullstendighetserklæring, årsregnskap 

Mandag 27. april   Kvartalsrapport 

Onsdag 07. juni     Mulig møte dersom behov 

Onsdag 20. september Tertialrapport 

Onsdag 25. oktober 

Mandag 18. desember Budsjett 2018, årsmelding 

 

  

Møtet ble hevet kl. 2020 

 

Neste møte er 1. Mars 2017 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


