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Møtereferat 

 

Til: Medlemmer av driftsstyret ved Bolteløkka skole 

Fra: Ronny Sollien Engebråten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Bolteløkka skole. Rektors kontor. 

 

Referat fra MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 26.11.19, kl. 17.00 

 Tilstede; Astrid Sørlie, Ane Egeland, Martin Andresen, Karl Arthur Giverholt, Vegard Wennesland og 

Ronny Sollien Engebråten 

Forfall; Siri Larsen 

Saker. 

 

26/19 Godkjenning av  

- innkalling 

- referat fra møtet 17.09.19 

- Godkjent  

 

27/19 Pedagogiske orienteringer v/rektor 

- resultater fra nasjonale prøver 

- Rektor presenterte resultatene, og de er vesentlig svakere enn det de har vært de siste årene. 

Det har vært arbeidet mye med læringsmiljøet på trinnet, og det arbeidet fortsetter. Lærerne 

arbeider systematisk med elevenes fagkompetanse, og vi må tenke langsiktig.  

- Viktig at det er tett kontakt mellom skole og hjem også på mellomtrinnet. 

 

28/19 Strategisk plan for 2020. Innspill fra DS om prioriteringer og satsingsområder. 

- Saken har vært diskutert i Fellestid, og alle lærerne har hatt mulighet til å komme med innspill 

til skoleutviklingsgruppa. Rektor viste frem utkastet som skoleutviklingsgruppa har utarbeidet. 

Lærerne vil se på forslaget 27.11.19 og komme med nye innspill og kommentarer. 

Hovedfokuset neste skoleår vil være arbeidet med ny læreplan, og skolen utarbeider en 

strategisk plan som er knyttet dirkete opp mot den nye læreplanen.  

 

29/19 Økonomioppfølging- status per november 2019 

- Styrer fortsatt mot balanse. Har fortsatt merforbruk i lønn i forhold til budsjettet, men har også 

mer inntekter på refusjoner enn budsjettert. 

 

30/19 Status rehabilitering av Bolteløkka skole 

- Det har vært møter mellom UDE, FAU og skolens ledelse siden sist. FAU har kommet med flere 

innspill underveis i prosessen med tanke på å ha erstatningslokaler i og ved Veterinær 

høgskolen. UDE har konkludert med følgende; ……vi mener likevel, i tråd med gjeldende føringer og 

på bakgrunn av kostnader og tidshensyn, at Bolteløkka skole bør benytte Brynseng skole som 

erstatningslokaler i rehabiliteringsperioden og at elevene busses til skolen i byggeperioden. 

DS diskuterte saken, og var enige om at det ser ut som om det blir en politisk sak ut av 

erstatningslokalene.  

 

- FAU ønsker å bruke DS som en sparringspartner i saken om hvilke erstatningslokaler Bolteløkka skole skal 

ha under rehabiliteringen. 
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31/19 Eventuelt 

- Rektor la frem en problemstilling rundt GDPR og bruken av digitale verktøy. 

- Nye DS-medlemmer blir oppnevnt i desember 2019. Karl Arthur gir seg nå i DS. Resten av 

medlemmene takket Karl Arthur. 

 

 

 

Ronny S. Engebråten, rektor 


