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Referat 

 

 

Til: Medlemmer av driftsstyret ved Bolteløkka skole 

Fra: Ronny Sollien Engebråten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Bolteløkka skole. Rektors kontor. 

Møtetid: Tirsdag 26.09 klokken 17.00  

Saksbeh:  

Telefon: 23466450 

 

Innkallingen blir sendt til både de faste medlemmene og til varamedlemmene. Varamedlemmene 

innkalles hvis de faste medlemmene melder forfall, og kan foreløpig se på denne innkallingen som en 

informasjon. 

 

Referat fra MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 26.09.17, kl. 17.00 

  

Enkel servering ved møtestart.  

Sakspapirer vil bli oversendt eller omfordelt i møtet. 

 

Saker. 

 

25/17 Godkjenning av  

- innkalling 

- referat fra møtet 30.05.17 

                Innkalling og referatet ble godkjent. 

 

26/17 Ny konstituering av Driftsstyret 2017 siden driftsstyreleder har flyttet.  

- Karl Arthur Giverholt ble valgt til leder og Vegard Wennesland ble valgt til nestleder. 

 

27/17 Økonomioppfølging 2. tertialrapportering 2017 

- Rektor redegjorde for 2.tertialrapport. Rektor rapporterte at skolen går mot et 

mindreforbruk på ca. 1,16 millioner kroner. Av disse 1,16 millioner kroner, er 825 

tusen kroner knyttet opp mot MerLæringprosjektet. Mindreforbruket skyldes da at 

man ikke har fått ansatt lærere i satsningen. Det har ikke vært godt nok kvalifiserte 

søkere til stillingene ennå, derfor er det ikke foretatt ansettelser.  

 

28/17  Orientering om skolens resultater v/rektor   

- Foreldreundersøkelsen; Det var 56 % av Bolteløkkas foresatte som svarte på 

undersøkelsen. Skolen er godt fornøyd med resultatet og opplever at både foresatte 

og elevene er fornøyd med skolen, elevene trives godt og oppfølgingen av faglig og 

sosial utvikling er god. Likevel kan skolen bli bedre til å kommunisere ut til foresatte 

hva skolen faktisk gjør, når det blir gitt tilbakemeldinger om krenkelser og andre saker 

som gjør at enkelte elever ikke trives på skolen. 

- Det ble påpekt at oppsummeringen av undersøkelsen burde vært sendt ut sammen 

med innkallingen. Rektor tar dette til etterretning. 
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30/17 Orientering om status på skolen: 

- Ansettelser� rektor redegjorde 

- Tildeling av Statlige og kommunale midler for økt satsing på 1.-4.trinn. 

- Forslag om økning av antall årsverk i ledelsen 

-  Rektor redegjorde for hvordan MerLæring ressursene har blitt brukt. Skolen ble 

tildelt fire lærerstillinger, og har klart å ansette to lærere. Grunnen til at det ikke har 

blitt ansatt fire lærere, skyldes som nevnt tidligere at det ikke har vært kvalifiserte 

søkere. Rektor vil lyse ut på nytt, og vil prøve å se om det er mulig å gjøre interne 

endringer i organisasjonen. Et forslag kan være at f.eks. sosiallærer kan bruke enda 

mer tid knyttet opp mot elever som strever med lesing og regning, og at en annen 

ansatt kan ta ansvar for hennes administrative oppgaver. Driftsstyret tilrådte rektors 

forslag. 

- Rektor ønsker på sikt å øke skolens ledelse med ca. 0,6 årsverk. Dette for å øke 

kvaliteten på oppfølgingen av lærerteamene og den enkelte lærer. Skolen har i dag en 

ledelsesressurs på 2,4 årsverk, og dette er lavere enn skoler med samme elevantall. 

Dette vil gjøres når skolens økonomi tillater det. Driftsstyret tiltrådte rektors forslag. 

 

 

 

 

 

31/17    Eventuelt 

- Neste driftsstyremøte ble satt til 28.11.17 kl. 17.00  

Ronny S. Engebråten, rektor 


