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MØTEBOK MØTE I DRIFTSSTYRET VED BØLER SKOLE 

 
Dato/tid:  18.04.16 kl. 18.00 

Sted:   Bøler skole - hallen 

 

Til stede:                                      

                            Hilde M. Jacobsen, ansatt 

                           Yngvar Søtorp, politisk representant 

                                      Pia Erikstad, politisk representant 

Geir Andreas Neset ansatt 

Pernille Clausen, elev 

Astri Marie Hageberg, elev 

Cathrin Wall, foresatt 

 

Fra skolens administrasjon: Morten Sesseng (rektor - sekretær), og Gro Sommerfelt Karlsen (kontorsjef 

og referent) 

  

Sak 15/16: Godkjenning av innkalling  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 16/16: Godkjenning av saksliste 

 Saksliste er godkjent.  

 

Sak 17/16: Godkjenning av møtebok av 02.03.16 

 Møteboken er godkjent. 

 

Sak 18/16: Kvartalsrapportering økonomi 

Skolen 12203: kr. - 492074 (-2,84%) Merforbruket skyldes refusjoner på lønn som ikke har blitt 

overført til skolen i mars som budsjettert, økt bruk av assistenter, prognose 31.12 16 er kr. 0 

AKS 52371: kr. 559 (0,11%) I balanse og prognose 31.12.16 er kr. 0 

Det ble besluttet at vi heretter kutter ut dokument Status driftsrapport, da de samme 

opplysningene fremkommer tydelig i den nye månedsrapporten som sendes Utdanningsetaten. 

 

Sak 19/16: Status Bygg 

 Det er pr. dd noe forsinkelse så ungdomstrinnet flytter tilbake ført en uke etter skolestart i 

august. Administrasjonen og ledelsen flytter ut i paviljonger 27.06.16 og tilbake 08.08.16, grunnet 

arbeider med ventilasjonsarbeider. 

 Rektor informerte om nye retningslinjer mht garderober i B-bygget og konsekvenser for Bøler 

skole. Dette har vært behandlet i skolens AMU – referat fra møtet ligger vedlagt referatet. 

 Uteområdet – Det har vært møte og befaring med alle involverte grupper (elever, ansatte, 

foreldre, AKS og ledelsen) Det blir nytt møte 28.04.16. 

Utfordringer ifm nytt sted for varelevering ved musikkrommet, uteområde utenfor M-klassen. 

Enighet om å bevare skogen og dele skolegården inn i ulike områder med tilrettelegging for ulike 

aldersbestemte aktiviteter. 

 Planlagt ferdig til skolestart 2017. 
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Sak 20/16: Status strategisk plan 

 Connect – kampanje mot dårlig språkbruk 

 Elevhalvtimen – Fellestid med lærere på avdelingene der de møtes for å diskutere 

elevene ukentlig. 

 Aktivitetsledere 5., 6. og 7. trinn. De initierer leker for de yngste elevene. Se vedlegg 

som ble delt ut i møtet. 

 

 

Sak 21/16: Orienteringssaker 

Fra skole 

 Det er utlyst 6 stillinger – 5 har akseptert. En ny oppsigelse som resulterer i en ny 

utlysning. 

 17. mai arrangement som vanlig om morgenen på skolen. FAU organiserer arrangement 

om ettertiddagen på Bøler skole. Tog for alle som ønsker å være med i byen. 

 

Fra Fau 

 Ingen saker 

  

Fra politikerne 

 Innføring og organisering av skolemat diskuteres i bydelsutvalget.  

 Skolehage – det er midler som skolene kan søke om til å drifte og etablere skolehage.  

 

Fra Elevene 

 De ønsker benker ifm skolegårdsprosjektet utenfor Hallen. Dette ivaretas i 

skolegårdsgruppen. 

 Elevrådet ønsker å disponere egne midler til foredrag og arrangement for å fremme et 

positivt skolemiljø som kan knyttes opp mot Connectmål. Elevrådet kontakter FAU 

hvor de kan søke midler til dette. 

 

Sak 22/16: Eventuelt 

Rektor orienterte om invitasjon til høring angående utvidelse av Rustad skole fra 3 til 4 klasserekker. 

Dette vil få konsekvenser for Nøklevann og Bøler skole. Informasjon ble delt ut i møtet og rektor ber 

om innspill i saken innen 25.05.16. Han lager så et høringsutkast som behandles i møte 06.06.16. 

  

Møtet ble hevet kl.19.15 

 

Neste møte er flyttet fra 13.06.16 til mandag 06.06.16. 

 

 

 

 

____________________ ______________________ _____________________ 

Cathrin Wall, DS-leder  Morten Sesseng, sekretær Gro Sommerfelt Karlsen, referent 

 


