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Bøler skole 

 

MØTEBOK - DRIFTSSTYRET 

 

MANDAG 21.09. .20  

 

 DATAROM V/BIBLIOTEKET  – TIDSRAMME KL. 18.00 – 21.00 
 

 

 

 

Tilstede: 

Daniel Gisleberg, ansatt 

Hilde Jacobsen, ansatt 

Espen Andersen, foresatt 

Britt Inglingstad, bydel  

Kristin Arnesen, bydel 

Brage Andersen,bydel 

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 28/20: Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjennes 

 

Sak 29/20: Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjennes 

 

Sak 30/20: Møtebok fra DS-møte 19.05.20 

Møtebok fra 19.05.20 godkjennes 

 

Sak 31/20: Godkjenning av tertialrapport for skole og AKS: 

Tertialrapporten fremlagt gjelder til og med august måned . 

Det har blitt trukket tilbake penger for et antatt lavt lønnsoppgjør. 

 

Skolen: Vi har et positivt avvik på 385 000kr. Har hatt lavere forbruk under coronaperioden. Har 

kjøpt inn ipad til hele skolen ,1. – 4. trinn i år. Regner med å gå i balanse 31.12. Vi har tatt høyde 

for dette. Mindreforbruket er brukt i forhold til tidligere driftsstyrevedtak.  

 



Aks: Negativt avvik på 663000kr. Vi har utestående refusjoner for coronastengning. Foresatte 

betalte ikke for 6 uker tilsvarende ca. 700 000kr. Mindreforbruk er brukt i forhold til tidligere 

driftsstyrevedtak. Regner med å gå i balanse 31.12. 

Aks og skolen har vært på seminar i august.  

 

Tertialraportene er godkjent av driftstyret 

 

Sak 32/20: Infosaker 

Fra skolen:  

• Skolestarten har godt fint og rolig pga corona tiltak på Gult nivå. Alle elevene stiller opp 

ute. Elevene  er mye klassevis, har egne områder ute. Mye lavere konfliktnivå da elevene 

forholder seg klassevis 

• Bøler aktivitetspark planlegges for bygging i løpet av våren. Et nærværsprosjekt for alle 

aldre. Ferdigstilles til august 2021.  

• Nye administrasjonsystemer for ansatte som er kommet godt i gang.  

• Organiserer samarbeidet blant lærerne på trinn pga coronaen. Gir noen utfordringer om 

samarbeid 

• Helsesykepleiere ble brukt til testing under coronanen. Nå er de tilbake på skolen. 

 

Fra politikerne:  

• Bydelen er opptatt av helsesykepleiernes situasjon under corona. Viktig er at de er på 

skolen.  

 

Fra FAU: 

• Ingen saker  

 

Fra elevene: 

• Bedre antibac, den vi har lukter vondt. Vi får den levert fra Utdanningsetaten sentralt og 

må dessverre leve med den 

• Od- gjennomføres som vanlig. Det er et  samarbeid mellom elevrådet og valgfaget 

"demokrati i praksis" om internasjonal dag 

 

 

 

Sak 31/20 Eventuelt 

 

Ingen saker 

 

Møtet ble hevet kl. 1905 

Neste møte 7 desember kl 1800 i Datarommet inngang E 

 

Bøler skole 22.09.20 

 

 

 

Elisabeth Sørli    Rune Byre Gåsemyr   Britt Bøymo 

DS-leder    referent    sekretær 

 


