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Referat 

 

Til: Medlemmer av driftsstyret ved Bolteløkka skole 

Fra: Ronny Sollien Engebråten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Bolteløkka skole. Rektors kontor. 

Telefon: 23466450 

  
Referat fra MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 12.03.19, kl. 17.00 

 Tilstede; Siri Larsen, Heidi Nybakk, Karl Arthur Giverholt, Kristine Helland, Vegard Wennesland og 

Ronny Sollien Engebråten. 

 
Saker. 

 

08/19 Godkjenning av  
- Innkalling� godkjent 
- referat fra møtet 15.01.19� ettersendes. 

 
09/19 Økonomioppfølging. Årsregnskap 2018 og disponering av mindreforbruk. Se eget vedlegg. 

Forslag til vedtak; Årsregnskapet og disponering av mindreforbruket godkjennes. 
- Godkjent 

 
 
10/19 Fullstendighetserklæringen. Se eget vedlegg.  

Forslag til vedtak; Fullstendighetserklæringen godkjennes. 
- Godkjent 

 
11/19 Orientering om personalsituasjonen for skoleåret 2019/20 

- Skolen har i vårsemesteret en bemanning på tre pedagogstillinger for mye. I tillegg en 
dramalærer i 25 % stilling og en kontorstilling i 20%. 

- Skolen vil redusere bemanningen med seks pedagogstillinger. Dramalærer og 
kontoret nedbemannes med henholdsvis 25 % og 20 %. 

- Skolens ledelse vil i samarbeid med Medbestemmelsesutvalget (MBU) på skolen 
utarbeide en god prosess og plan for gjennomføringen av nedbemanningen. 

 
12/19 Pedagogiske orienteringer v/rektor 

- 2. trinn har hatt trinnovertakelse fra OsloMet. Studenter fra OsloMet studie for 
lærerutdanning har tatt over og hatt ansvaret for undervisningen på 2. trinn i uke 9 og 
10. Lærerne på 2.trinn har observert og veiledet studentene i perioden. 

- 6.trinn har gjennomført Osloprøven i lesing. Resultatet viser en nedgang fra nasjonale 
prøver i 2017. Lærerteamet på 6.trinn og nærmeste leder analyserer resultatene og 
setter inn nødvendige tiltak. 

- Skolen gjennomførte vinteraktivitetsdag 13.02.19. Elevene var stort sett strålende 
fornøyde. FAU har kommet med tilbakemelding på organiseringen av aktiviteten 
alpint. Dette ble tatt opp med rektor i FAU-møtet 4.03.19. FAU hadde innspill på 
hvordan de kan hjelpe til økonomisk og organisatorisk ved aktiviteten alpint. Rektor 
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tok imot innspillene, og vil komme tilbake til FAU om hvordan skolen ønsker å 
organisere vinteraktivitetsdagen i 2020. 

 
 
 
13/19 Status rehabilitering av Bolteløkka skole 

- Skolens AMU har godkjent de plantegningene som er forelagt i brukermøtene og i 
særmøtet som omhandlet transparens. 

- Erstatningslokaler er ikke avklart. 
- Skolen opplever at det er mange aktører som er innom skolen, og det er derfor viktig 

å ha gode rutiner for hvordan besøkende skal opptre på skolen. 
 
14/19  Eventuelt 

- Vegard Wennesland;  
- Hvor engasjerte er lærerne i ny læreplan? Skolen har arbeidet noe med dette med 

tanke på høringsutkastet før jul 2018. Personalet skal arbeide videre med Overordnet 
del i løpet av vårsemesteret. 

 
 

 
Ronny S. Engebråten, rektor 


