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Referat 

 

 

 

Referat fra MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 30.05.17, kl. 17.00 

 

Tilstede;   Siri Larsen, Øystein Gylvik, Karl Arthur Giverholt, Britt Paulsen 

 

Forfall;        Trond Thomassen, Vegard Wennesland 

Ikke møtt;  Knut Håkon Frølich 

  

Enkel servering ved møtestart.  

Sakspapirer vil bli oversendt eller omfordelt i møtet. 

 

Saker. 

 

17/17 Godkjenning av  

- Innkalling; enkelte medlemmer sliter med å få mailer fra rektor.  Mailadresser og 

spamfilter sjekkes opp; innkalling er godkjent 

- referat fra møtet 06.03.17; godkjent 

 

18/17 Konstituering av Driftsstyret 2017 – (Saken ble utsatt fra forrige møte) 

- Driftsstyret diskuterte saken, og var enige om at det var på tide å konstituere seg. Karl 

Arthur Giverholt fremmet Øystein Gylvik som leder og Øystein Gylvik fremmet Karl 

Arthur Giverholt som nestleder.  Forslagene ble avgjort med kort akklamasjon. 

 

19/17 Økonomioppfølging. 1. kvartal. 2017 

- Rektor redegjorde for økonomirapporten. Bolteløkka styrer mot balanse, men det kan 

bli enkelte endringer i økonomien i løpet av høsten. Dette skyldes noe usikkerhet 

rundt antall elever med 3 diagnoser og mulig økte sykelønnsrefusjoner. 

 

20/17  Orientering om skolens resultater v/rektor   

- statlige kartleggingsprøver 1.-3. trinn lesing, regning og engelsk for 3.trinn 

- statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn 

- Osloprøve i naturfag for 4. og 7.trinn 

- Osloprøve i lesing for 6. trinn 

- Foreldreundersøkelsen  

- Rektor redegjorde for alle prøvene og undersøkelsene. De statlige 

kartleggingsresultatene viser at skolen har færre elever under kritisk grense i lesing i 

år ifh til i fjor, men tallene er fortsatt for høye. Skolen arbeider systematisk for å få en 

tydeligere helhet i leseopplæringen på skolen. Prøvene i regning viser at skolen har 

færre elever under kritisk grense i år enn i fjor. Det arbeides systematisk også på dette 

området. Trinnene og klassene som har svake resultater, følges opp av ledelsen. 

Driftsstyre fikk innblikk i hvordan skolen analyserer resultatene og, hvilke tiltak som er 

iverksatt.  Osloprøvene i lesing og naturfag viser at skolen har middels resultater fra 

prøvene, og den viser at det er en for stor andel av elevene som ligger på nivå 2. 
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Skolen arbeider med å hjelpe elevene til å ta ut sitt potensiale og utvikle elevenes 

kompetanse, slik at de kan løfte seg faglig. 

- Foreldreundersøkelsen hadde en svarprosent på 56 %. Dette syntes rektor var noe 

lavt. Resultatene viser at foresatte er godt fornøyd med skolen. Likevel kommer det 

frem at skolen kan bli flinkere til å informere foresatte om hvilke rettigheter og plikter 

de har. Dette vil skolens ledelse informere om på foreldremøtene til høsten. Ledelsen 

vil også presentere selve undersøkelsen for foresatte. 

 

21/17 Orientering om Strategisk plan for Bolteløkka skole 2017 

- Rektor orienterte om arbeidet, og viste eksempler på hvordan skolen arbeider med de 

risikoreduserende tiltakene. 

 

22/17 Orientering om status på utbedring av skolegården 

- Rektor viste til brevet fra utdanningsetaten. Utbedringen er stanset pga flere ulike 

forhold. Skolen har mottatt et brev fra utdanningsetaten hvor det står følgende; 

 
-  Skolen var på den ene siden lovet oppgradering av skolegården i 2017. For det andre er det fremmet en 

reguleringsplansak vedr. innlemming av tilliggende del av Bolteløkka allè inn i skolegården, og for det 

tredje er skolen tenkt rehabilitert i løpet av få år. En rehabilitering vil innebære at hele eller deler av en 

eventuell ny skolegård ville blitt omgjort til riggplass. Etter en samlet vurdering er oppgraderingen av 

skolegården derfor utsatt. 

For likevel å kunne tilby elevene en skolegård som kan inspirere til lek og aktivitet ønsker 

Utdanningsetaten at det skal gjøre noen strakstiltak i skolegården.  
 
Disse tiltakene vil bli iverksatt i løpet av sommerferien, slik at de står klare til 

skolestart. 

 

23/17 Oppsummering dette skoleåret – planer for neste år 

- Rektor oppsummerte skoleåret. Det har vært et aktivt skoleår hvor Bolteløkka skoles 

tradisjoner har blitt videreført. Rektor opplever at det har vært et godt 

samarbeidsklima mellom skolens ledelse,Driftsstyret og FAU. 

- Rektor informerte om planene videre, som består i all hovedsak av å fortsette 

gjennomføring av Strategiskplan og skolens satsingsområder. Skolen har lyst ut fire 

stillinger, og fått gode kvalifiserte lærere til stillingene. Alle lærere for neste skoleår er 

på plass, bortsett fra en 50 % stilling i kunst og håndverk som det gjennomføres 

intervjuer på denne uken. 

 

24/17    Eventuelt 

- Dato for neste møte 19.09.17 kl.17.00 

 

Ronny S. Engebråten, rektor 


