
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Bøler skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 46 43 00 Org.nr.: 974589737 

Bøler skole Utmarkveien 4   
 0689 OSLO   

 Postadresse: boler@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 85, 0620 OSLO https://boler.osloskolen.no  
 

 

Møtebok fra møte i Driftsstyret onsdag 26.10.2016 kl 18.00 i Bøler Flerbrukshall 

 
Tilstede: Yngvar Søtorp, Pia Erikstad, Ragne Norstein, Are Espe Stuenæs, Geir Andreas Neset, Hilde M 

.Jacobsen, Elisabeth Sørli, Cathrin Wall 

 

Forfall: Erik Thoresen  

 

Rektor Morten Sesseng møtte fra skolens administrasjon 

 

Møtet startet med en enkel omvisning på deler av skolens område.  

 

Sak 40/16 Godkjenning av innkalling 

Innkalling til møtet ble godkjent 

 

Sak 41/16 Godkjenning av saksliste 

Sakslisten til møtet ble godkjent 

 

Sak 42/16  Godkjenning av møtebok fra 22.09.16.  

Møteboken ble godkjent.  

 

Sak 43/16 Status økonomi, skole og aktivitetsskole 

Rektor redegjorde for status på aktivitetsskole og skole. Månedsrapporten for 

Aktivitetsskolen viser et periodisert avvik på 432 287 kr i pluss pr 01.10.16 Det er 

viktig å merke seg at AKS får inn mindre i brukerbetaling enn budsjettert. Det er også et 

betydelig mindreforbruk på posten for matvarer. Dette er bl.a. knyttet til at det nye 

kjøkkenet som skulle vært tatt i bruk, ennå ikke er klart.  

 

Bøler skole har pr. 1. oktober et periodisert merforbruk på 6486 kr.  

Det er likevel viktig å poengtere noen poster. Skolen har et høyt merforbruk på 

lønnsutgifter, som i første rekke skyldes at det har vært helt nødvendig med et høyt 

forbruk av assistenter på enkeltelever det ikke er budsjettert for. Totalt med sosiale 

utgifter på lønnspostene, utgjør dette et merforbruk på ca 900 000 kr. Det er likevel også 

viktig å presisere at skolen ligger etter med refusjon på sykelønnsutgifter, og det skal 

også blant annet tilbakeføres lønnsutgifter fra AKS og for Driftsleder. Det skal også 

tilføres såkalte "pukkelkostnader" for ekstra utgifter skolen har pga rehabilitering.  

 

Sak 44/16  Strategisk plan/ resultater 

Rektor gikk i gjennom nye resultater Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn. Resultatene 

viser at målene i Strategisk plan er nådd for de fleste områdene. Likevel ligger 

resultatene i engelsk noe tilbake i forhold til lesing og regning. Alle resultater er likevel 

betydelig over snittet for Norge. Det f.eks. var ingen elever på nivå 1 på lesing 9. trinn. 

 Skolen vil nå gå i gang med planleggingen av neste års strategiske plan. AKS har 

allerede satt ned noen fokusområder som ønskes gjennomført, og blant annet vil det bli 

jobbet med dialog med barn som et viktig område. Kommunens strategiske kart er ikke 

offentliggjort ennå, men forventes å omhandle de samme satsningsområdene som 

tidligere. Skolen vil ha regning som fokusområde, all den tid vi nå er inne i prosjekt 

Ungdomstrinn i Utvikling, og regning er satsningsområde. Skolen vil, dersom 

budsjettrammene gir rom for det, bl.a ha et sterkere fokus på økt digital satsning, både 

på den pedagogiske og utstyrsmessige siden. 
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 Skolen får ny kantine og kjøkken. Det er ønskelig fra DS at skolen i samarbeid med 

elevrådet prøver ut en pilot med "skolefrokost". DS's politiske representanter tenker det 

skal være mulig å søke noen midler til dette også fra bydelen. 

 

Sak 45/16 Status byggeprosjekter 

  Rektor informerte om at byggeprosjektene igjen er forsinket, denne gang pga en 

konkurs hos en underleverandør som skulle levere ny hovedtavle til skolen. Det er ikke 

fastsatt noen ny dato for innflytting for ungdomsskolen i F og G, og samtidig nytt 

bibliotek, ny kantine, nytt kjøkken og oppgraderte kontorer for IKT og Driftsleder. Det 

er iverksatt anbudsinvitasjon for nytt utomhusanlegg.  

 

Sak 46/16 Orienteringssaker 

Fra skole:  
- Elevene: Operasjon dagsverk står for døren, og det har fokus akkurat nå. Ellers er 

elevene opptatt av å iverksette idéen om skolefrokost så snart kjøkken / kantine er åpnet.  

- Rektor hadde ingen øvrig informasjon enn hva som var presentert tidligere i møtet. 

Fra FAU: Det var ingen ny informasjon fra FAU.  

Fra Politikerne:  
- Det ble etterspurt om skolen ivaretok områder som f.eks. seksualitet, problemstillinger 

knyttet til 22. juli. Rektor svarer på dette at dette inngår som temaer i den vanlige 

undervisningen i de fagene de hører hjemme. Alle ungdomsskoleelever har et fast 

kommnalt opplegg rundt seksualitet som gjennomføres av eksterne innleide aktører.  

- Det ble også etterspurt om det re rasisme på skolen. Svar på det er at det i liten grad 

oppleves rasisme på skolen.  

 

Sak 47/16 Eventuelt 

  Det var ikke meldt ytterligere saker til eventuelt.  

 

Bøler skole, 03.11.16 

 

 

 

 

Cathrin Wall       Morten Sesseng 

DS leder       sekretær/ referent 

 


