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Bøler skole 

 

MØTEBOK - DRIFTSSTYRET 

 

MANDAG 07.12.20  

 

 TEAMS DIGITALT MØTE  – TIDSRAMME KL. 18.00 – 21.00 

 

 

 

 

Tilstede: 

Daniel Gisleberg, ansatt 

Hilde Jacobsen, ansatt 

Espen Andersen, foresatt 

Elisabeth Sørli, foresatt 

Britt Inglingstad, politisk oppnevnt 

Kristin Arnesen, politisk oppnevnt 

Katarina Bakke Ekhaugen, elev 

Emil Skofteby, elev 

 

 

Fra skolens administrasjon 

Britt Bøymo, rektor/ sekretær DS 

Rune Byre Gåsemyr, ass rektor/referent 

Gro Sommerfelt Karlsen, kontorleder. 

 

 

Sak 34/20: Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjennes 

 

Sak 35/20: Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjennes 

 

Sak 36/20: Møtebok fra DS-møte 21.09.20 

Møtebok fra 19.05.20 godkjennes 

 

Sak 37/20: Godkjenning av månedsrapport for skole og AKS: 

Månedsrapporten fremlagt gjelder til og med november måned . 

 

Skolen: Vi har et positivt avvik på 2 600 00 kr. Regner med at når året er omme vil 

mindreforbruket bli på ca. 2 000 000 kr. Det har vært corona utgifter i høst på 850 000 kr. Det 

er ikke bekreftet at det blir refundert. I vår har vi fått refunderet 154 000 kr i koronautgifter.  

 



Aks: Positivt avvik på 60 000 kr.  Vi har hatt mindre inntekter pga. lavere deltakelse på AKS 

under pandemien. 

 

Månedsrapporten er godkjent av driftstyret 

 

Sak 38/20: Strategisk plan 

 

Strategisk kart er sendt ut med sakspapirene. Rektor gikk igjenom det strategiske kartet.  I år 

har vi fått utvidet frist til 19. februar.  Skolen vil jobbe med dette på nyåret å komme med 

strategisk plan til drifstyret i møte 16. februar. 

 

Sak 39/20: Infosaker 

Fra skolen:  

• Smittevern: ungdomsskolen er i rødt nivå  mens 1-7 er på gult nivå. Vi holder klassene 

adskilt. Vi har hartt tilfeller av smitte på skolen. Ingen elever eller ansate har smitet 

andre på skolen.  Tiltakene gjelder til 14. desember. Siste skoleuka har vi en strammere 

organisering mht smittevern. De ansatte er på maks 2 kohorter. Dette for å minske antall 

nærkontakter.  Vi vil ha minst en uteskole denne dagen. 

• Høring for ny ressursfordelingsmodell for grunnskolen. For Bøler skole vil den nye 

ressursfordelingsmodellen bety at vi får 330 kr mindre pr elev. Ca 190 000 kr. Skolen 

har anbefalt forslaget da den er best for Bøler skole av de alternative modellene som 

forelå.  Pga. mye organisasjonsarbeid rundt arbeid med Koronatiltak er denne høringen 

ikke videresendt til driftstyret.  Driftstyret ser alvorlig på de ikke er hørt i denne saken.  

Bydelen har sendt høringen tilbake til utdanningsetaten da forlagene ikke var utredet 

nok. Bydelen ønsket videre utredinger. 

 

Fra politikerne:  

• Bydelen er opptatt av helsesykepleiernes situasjon under corona. Har elevene nok tilgang 

til helsesykepleier. På Bøler skole har elevene stabil tilgang til helsesykepleier. 

 
Fra FAU: 

• Ingen saker  

 

Fra elevene: 

• Utfordrende med rødt nivå på ungdomstrinnet med 4 kohorter istedenfor 3 klasser. 

Smitteversnstiltakene er det viktig å vaske hender enn bruke antibac som lukter vondt. 

 

Sak 40/20: Møteplan DS 2021 

Forslag til møteplan som sendt ut med sakspapirene er vedtatt. 

19/1, 16/2, 19/5, 20/9, 06/12 og 19/1 

Nytt oppmøtetidspunk er vedtatt med 6 stemmer for og 2 stemmer mot til kl. 1700 

 

 



Sak 41/20 Eventuelt 

 

Ingen saker 

 

Møtet ble hevet kl. 1928 

 

Neste møte 19 januar kl 1700 i Datarommet inngang E 

 

 

Bøler skole 08.12.20 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Sørli    Rune Byre Gåsemyr   Britt Bøymo 

DS-leder    referent    sekretær 

 


