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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  27.04. 17 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:   

                                     

                             

   Yngvar Søetorp, politisk representant 

                           Are Stuenes, elevrepresentant 

                                     Gro S. Karlsen ansatt 

Cathrin Wall, foresatt 

Elisabeth Sørli, foresatt 

Pia Erikstad Politisk representant 

Ragne Nordstein, elevrepresentant 

 

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

referent) 

  

Sak 18/17: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 19/17: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 20/17: Godkjenning av møtebok av 01.03.17 

 Møteboken er godkjent. 

 

 

Sak 21/17: Driftsstyreopplæring 

Rektor hadde en gjennomgang av Utdanningsetaten sin driftstyreopplæring.  

 

Sak 22/17: Økonomi - Kvartalsraportering  AKS og skole 

Mindreforbruket fra 2016 er satt inn i rapportene. AKS har et merforbruk på ca 220 647 kr. Dette 

skyldes periodisering, økte matutgifter i påvente av åpning av Bessa, manglede sykelønnsrefusjon i 

mars. Vi styrer mot null. Vi har ansatt AKS-leder med oppstart 01.08.2017. Det ble Erik Støa Berg. 

Skolen har et merforbruk på 505114 kr.  Grunnen er periodisering, og økt av assistenter, manglende 

sykerefusjon. Vi styrer mot null. 

 

Sak 23/17: Skolebehovsplanen 

Rektor redegjorte for planen og konsekvensene denne har for skoleområdet vårt. Driftsstyret tar planen 

til orientering. 
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Sak 24/17: Orienteringssaker 

• Fra skole 

• 17 mai. Politiet sier det er trygt å delta i sentrum. Det er skjerpet beredskap. Alle voksne 

som innkalles til infomøte 10 mai. Er i rute med planlegging. 

• Uteområdet kommer mest sannsynlig i gang i slutten av mai. Fine planer med flere 

lekesoner etter alder. 

• Dypbrønnrenovasjon blir etablert. 

• Rehabiliteringen er forsinket. Ikke fått ny tidsplan. 

• Fra FAU 

• Ingen saker 

• Fra elevene 

• Elevene ønsker å gjennomføre sommershow på 10 trinn. 

• Fra politikerne 

• Politikerne ønsket en orientering om trafikksituasjonen ved Bøler skole. 

Trafikkaviklingen er regulert med flere overganger og ny T-bane bru. Foran 

seniorsenteret er det trangt og fortauskanten er for lav. FAU har sendt brev til 

kommunen. Fint at flere instanser rapporterer om forholdene rundt seniorsenteret.  

• Forslag om skolemat er spilt inn til bystyret fra bydelen(AP). 

 

 

 

  

Møtet ble hevet kl. 1930 

Neste møte er onsdag 20. september 

 

 

  

____________________ ______________________  _____________________ 

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

 


