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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  22.09. 16 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                            Hilde M.Jacobsen, ansatt 

                           Yngvar Søtorp, politisk representant 

                                      Geir Andreas Neset ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Hans Jørgen Wetlesen, foresatt 

Christian Brenden, politisk representant 

 

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

referent)  

Sak 31/16: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 32/16: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 33/16: Godkjenning av møtebok av 06.06.16 

 Møteboken er godkjent. 

 

Sak 34/16: Tertialrapport skole og AKS 

Rektor orienterte om akkumulert driftsunderskudd 40 000. Mye sykemeldinger som har gitt store 

vikarutgifter fortsatt. Etterslep på refusjoner. Mye bruk av assistenter. Ekstra ressurser på noen klasser 

er også brukt. Taxiutgifter er også store men blir refusert i desember. Lærerutgifter er periodisert. 

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

på 590 000. Noe mer aktivitet utover høsten. Vi styrer mot null. 

 

Sak 35/16: Strategisk plan/resultater 

Eksamensresultatene ble fremlagt i møte. De ligger ute på skoleporten.no. Vi er over Oslo 

gjennomsnittet i de fleste fag.  

 

Sak 36/16: Status byggeprosjekter 

Rektors brev i innkallingen ble gjennomgått.  Rehabiliteringen i ungdomstrinnavdelingen er utsatt til 28. 

oktober. 3 og 4 trinn flytter inn i paviljongen etter ungdomstrinnet. Vi er bevilget penger til inventar. 

Plan for uteområde ble delt ut i møtet. Rektor orienterte om planen og arbeidet i utemiljøgruppa.  

 

Sak 37/16: Aksjon «pedaltråkk» 

Skolen har lagt ut brev fra bydelen på skolens hjemmeside. Bydelen henvendte seg til skolene før 

sommeren vedr prosjektet. Skolene valgte ikke å gjennomføre i september pga mange andre presserende 

oppgaver ved oppstart av nytt skoleår. Skolen viser også til at det er svært mange gode tiltak og 

prosjekter som ønsker plass og tid i skolen. Skolen har ikke noe imot å ta i bruk slike prosjekter når det 

passer, men det er viktig med god dialog når det ønskes samarbeid om tilsvarende tiltak. 
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Sak 38/16: Orienteringssaker 

 Fra skole 

 Trafikksituasjonen har ført til store utfordringer siden når de har åpnet Utmarkveien. 

Rektor orienterte om trafikksituasjonen rundt seniorsenteret. Det er en krevende 

situasjon rundt Bølerbrua. Lite kommunikasjon til skolen. Stor bekymring rundt 

skoleveien i disse omstendighetene.  

 Kommer ny skolebruksplan til høring 15. mars med høringsfrist 15. april 

 Skolen legger opp til jubileumsfeiring 60 år høsten 2017 

 Årets KULUKE-tema er gjenbruk 

 Fra Fau 

 Fra politikerne 

 Politikerne informerte om flere høringssaker. 

 Politikerne undersøker om det er midler til skolemat. 

 

 

Sak 39/16: Eventuelt 

Omvisning på neste møte. 

 

  

Møtet ble hevet kl. 2010 

Neste møte er 26. oktober 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


