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REFERAT. MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE. 15. 06.2016  
 
 
16/16 Godkjenning av  

- Innkalling - Godkjent 
- referat fra møtet 14.03.16- Godkjent 

 
17/16 Orienteringer v/rektor 

- Rektor hadde en kort oppsummering av inneværende skoleår. Spesielt ble prosjektet 
"Lesing og regning i Aktivitetsskolen" trukket fram. 
 

- Ang. planlegging neste skoleår, så var DS mest opptatt av at ny rektor var i ferd med å 
bli tilsatt. Opplysninger fra Områdedirektøren tilsier at tilsetting kommer til å skje før 
vi går i sommerferie. 

 
 

- Det er tilsatt en ny lærer til 1. trinn neste skoleår. En lærer slutter og begynner i 
Lørenskog kommune. 

 
- Rehabilitering av skolegårdene – orientering 

FAU-leder og rektor orienterte om situasjonen. Det har vært en befaring med 
Utdanningsetaten mht Bolteløkka alle, og FAU-leder har vært i Bydelsutvalget og 
orientert. FAU-leder har også vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten i forbindelse 
med kommende nabovarsel om byggingen av ny boligblokk på eiendommen ved 
Bolteløkka alle. Saken må følges opp ved bl.a. i forbindelse med opprettelse av 
brukergruppe for rehabilitering av skolegården i 2017. 
 

18/16   Økonomioppfølging.  
 Rektor gjennomgikk månedsrapporten pr. april. Innsparing til høsten er en halv lærerstilling, samt 

to skoleassistentstillinger – og ca. 100 000 på driftsutgifter. Budsjettet vil med disse innsparingene 
gå i balanse ved årsslutt.  

 
19/16 Pedagogisk virksomhet/resultater.  
 Rektor gjennomgikk resultatene fra vårens kartlegginger på 3. trinn, leing, regning og engelsk. 

Videre ble resultatene fra Osloprøve i naturfag, 4. og 7. trinn gjennomgått. Og prøven i digitale 
ferdigheter. Det ble orientert om hvilke tiltak som er iverksatt, bl.a. en revisjon av skolens IKT-plan 
(IKT-trappa)  
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20/16 Eventuelt – Ingen saker til eventuelt. 
Rektor takket for samarbeidet med Driftsstyret, og ble ønsket lykke til med pensjonisttilværelsen. 
 
 
Dag H. Gomnæs 
Rektor/referent. 
 


