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Bøler skole 

 

MØTEBOK - DRIFTSSTYRET 

 

MANDAG 16.02.2021 

 

 TEAMS DIGITALT MØTE  – TIDSRAMME KL. 17.00 – 20.00 

 

 

 

 

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 01/21: Godkjenning av innkalling 

Innkalling til møte i Bøler skoles DS 16.02.21 vedtas 

 

Sak 02/21: Konstituering 

Bøler skole Dririftstyre for 2021 er konstituert 

 

Sak 03/21: Godkjenning av saksliste 

Saksliste for 16.02.21 vedtas 

 

Sak 04/21: Godkjenning av Møtebok av 07.12.20 

Møtebok av 07.12.20 vedtas 

 

Sak 05/21: Budsjett 2021 

Rektor gjennomgikk budsettet i møtet. Vi har agt oss på erfaringstall fra i fjor.. Har lagt inn mer 

på læringsmidler. Det er trangt på AKS fordi vi har færre elever som bruker AKS særlig på 3. 

og 4. trinn.  

Budsjett for 12203 Bøler skole 202 vedtas 



Budsjett for 12203 Bøler skole 222 vedtas 

Budsjett for 52371 Bøler AKS 215 vedtas 

 

 Sak 06/21: Godkjenning av Årsregnskaprapport 2020 og disponering av mindreforbruk 

Skolen: 3 689 000 i mindreforbruk. Økt pga innkjøp av ipad i desember. Korona raportering  

med merforbruk på  246 00 kr. Står i minus vet ikke om dette blir dekket. Fortsetter med å 

prosjektere koronautgifter utover våren.  Ekstra lønn,renholdere og lærere er fordyrende 

koronatiltak.  

Budsjettjustering blir 700 00 på lønn,assistenter,undervisningsmateriell, opplæring til lærerne i 

digital undervisningspraksis, renhold vinduer,lissenser og iPadsett til 1 trinn.  

Årsregnskapsrapport 2020 for skolen er vedtatt 

AKS: mindreforbruk på 165 000, Vi må gjøre det attraktivt for å få flere eldre elever på AKS. 

Koronarapportering  kun 7000 kr . Nå kommer det mer på assistenter. Mindreinntekt på 977 000 

enn vi har budsjetert med som følge av korona. Må se på aktiviteten til høsten hvis det ikke 

dekkes. 

Årsregnskapsrapport 2020 for AKS er vedtatt 

 

Sak 07/21: Strategisk plan 

Rektor gjennomgikk strategisk plan i møtet. 

Strategisk plan for 2021 vedtas 

 

Sak 08/21: Fullstendighetserklæringen 2020 

Rektor redegjorde for sine forpliktelser ovenfor fullstendighetserklæringen. 

Fullstendigheterklæringen 2020 vedtas 

 

Sak 09/21: Klagesaker 

Ingen saker i 2020. Driftsstyret er orientert. 

 

Sak 10/21: Orienteringssaker 

Fra skolen:   

• Tilbake i gult nivå nå etter kort tid med hele skolen på rødt nivå. Vi var heldige å kunne 

.lånte rom på Ulsrud skole. Sparte mye organisering på 1-4.  

• Åpen hall, utgangstilatelse på ungdomstrinnet er gjenninført med smittebegrensninger 

• Rolig , noe fravær, utfordende med vikarer under rødt nivå, vi har ,klart oss greit. Hatt 

noen få ansatte i karantener. Lenge siden noen klasser har vært i karantene. 

• Har en ekstra renholdsstilling pga. korona 

• Leirskole ble ikke avviklet i fjor. Vi flytter det fra 6 trinn til 7 trinn fra og med i år. 

Ingen mister da leirskole som blir avholdt i mai. 

• 10 trinn vil ha en norgestur istendfor hvite busser tur i april 

• Vi håper at det blir rom for avlutninger til sommeren 

• Grussbanen er blitt islagt i vinter for første gang på mange år 

 

Fra politikerne:  

Beregning av prosjektering for bruk av grusbanen fra bymiljøetaten er veldig 

høyt.Utemiljøgruppa har bedt om møte med bymiljøetaten. Ble tatt opp i arbeidsutvalget 

i bydelen. 

Fra FAU: 

• Ingen saker  

 

 



Fra elevene: 

• Ingen saker 

 

 

 

Sak 11/20 Eventuelt 

 

Møtebøker må komme på skolenes hjemmeside. Dette vil bli ordnet. 

 

Møtet ble hevet kl. 1830 

 

Neste møte 19 mai kl 1700 i Datarommet inngang E, Vi satser at det ikke blir på Teams. 

 

 

Bøler skole 17.02.21 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Sørli    Rune Byre Gåsemyr   Britt Bøymo 

DS-leder    referent    sekretær 

 


