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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.  

Mandag 20.01.20 kl. 17.00 

 Tilstede; Øystein Gylvik, Katinka Stephenson,Anne Stenseth, Per Maxe, Vegard Wennesland, Ingrid 

Fjellberg, Kristin Standal og Ronny S Engebråten 

Ikke tilstede; Vegard Rødseth Tokheim 

 

Saker. 

 

01/20 Godkjenning av  

- Innkalling� godkjent 

 

02/20 Konstituering av Driftsstyret 2020 

  Etter en god og kort diskusjon ble følgende valgt; 

Leder; Øystein Gylvik 

 Nestleder; Vegard Wennesland 

 

 

03/20 Budsjett for 2020. Skolen og AKS. 

- Rektor la frem budsjettet. Skolen har blitt tildelt ca. sjuhundretusen mindre enn for 

2019. Dette skyldes en elevnedgang på tolv elever. Lønnskostnader er den største 

posten på budsjettet, og driftsutgiftene holdes på et forsvarlig nivå som gjør at skolen 

kan styre mot balanse. Skolen vil få et mindreforbruk for 2019 som ligger mellom 

tohundre og trehundre tusen. Disse pengene vil fordeles på driftsutgiftspostene som 

er knyttet opp mot elevens undervisningsaktivitet. 

-  DS godkjente budsjettet. 

 

 

04/20 Strategisk plan for Bolteløkka skole 2020 

- Rektor redegjorde for strategisk plan. Lærerrepresentantene fortalte om 

arbeidsprosessen med planen. 

-  DS godkjente planen. 

 

 

05/20 Orientering om status på skolens administrative og pedagogiske drift 

- Rektor orienterte om status for erstatningslokaler under rehabilitering.  Bolteløkka vil 

mest sannsynlig bli værende i nåværende lokaler frem til juni 2021. 

- DS-diskuterte hva dette hadde å si for de ansatte på Bolteløkka skole. Skolen må få 

forholde seg til Undervisningsbygg og hvilke retningslinjer de gir skolen, men de 
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ansatte vil bruke vernetjenesten for å sikre at arbeidsmiljøet for de ansatte er 

forskriftsmessig.  

 

06/20 Presentasjon av resultatene fra elevundersøkelsen 

- Ass.rektor presenterte resultatene fra undersøkelsen, og hvordan skolen 

gjennomfører analysearbeidet av undersøkelsen. Alle lærerne på mellomtrinnet (5.-7. 

trinn) får en oversikt over hele skolens samlede resultater. I tillegg får hvert enkelt 

trinn og hver enkelt klasse sine resultater. Ledelsen og hvert enkelt trinn ser på 

resultatutviklingen, hvilke indekser som har høy eller lav skår. Deretter diskuteres det 

hvilke tiltak som skal iverksettes. 

-   Resultatene viser at Bolteløkka skoles elever på 5.-7.trinn trives godt på skolen. 

Elevene får god støtte både fra lærerne og de voksne hjemme. Det er få elever som 

opplyser at de blir mobbet på skolen, og elevene opplever at det er felles regler på 

skolen. Skolen må arbeide videre med hvordan elevdemokratiet og medvirkning skal 

oppleves mer reelt. Elevene forteller også at egen mestring og motivasjon kan bli 

betydelig høyere. 

- Trivselsundersøkelsen for 1.-4.trinn. Dette er en ny undersøkelse som gjennomføres 

for første gang i Osloskolen. Elevene har brukt iPad og høretelefoner for å besvare 

undersøkelsen. Spørsmålene ble lest opp for elevene, og elvene svarte ved å krysse av 

på det smilefjeset som de mente passet til spørsmålet. Lærerne og ledelsen vil 

analysere undersøkelsen på samme måte som det blir gjort med elevundersøkelsen. 

Rektor legger frem resultatene på neste DS-møte. 

 

07/20  Møteplan vår 2020  

Forslag: onsdag 18.03.20 og onsdag 10.06.20 

 

 

08/20 Eventuelt 

 

- Ingen saker 

 

Ronny S. Engebråten, rektor 


