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Møtereferat 

 

 

Til stede: Siri Larsen, Karl Arthur  

Giverholt, Vegard Wennesland, Øystein Gylvik, Ronny Sollien Engebråten og Kristin 

Standal 

Forfall: Knut Håkon Frølich ( kommenterte budsjett og strategisk plan per telefon  for 

driftsttyret), Britt Paulsen, Trond Thomassen og Siri Larsen 

Møtested: Bolteløkka skole, rektors kontor 

Møtetid: 17.01.17klokken 17.00 

Referent: Kristin Standal 

 

 

REFERAT DS-MØTE 17.01.17 

 

 

Saker. 

 

01/17 Godkjenning av  

- Innkalling - Godkjent 

- Referat fra møtet 15.11.16 - Godkjent 

 

02/17 Konstituering av Driftsstyret 2017  

- Samme konstituering som forrige skoleår. 

 

03/17 Orienteringer v/rektor 

- Rektor orienterte om skoledagene før juleferien, og at skolen har hatt en fin oppstart 

etter jul. 

- I vår semesteret skal skolen ha vinteraktivitetsdag for hele skolen, "Bolladagene" (der 

vi løser grupper og timeplaner i 3 dager og jobber på tvers av klasser, trinn og fag) 

med fokus den generelle delen i lærerplanen. Arbeidstittel er: "Det skapende 

menneske". 

 

 

04/17   Økonomioppfølging. Månedsrapport pr. desember. 

- Vi har et mindreforbruk på ca. 800 000 Dette skyldes refusjon av 

langtidssykemeldinger og budsjettjusteringer i løpet av høsten.  

- Vi har hatt et merforbruk på lønn i 2016 på ca. 1 35000 og må legge et budsjett for 

2017 som tilsier at vi må ned 2,5 lærerstillinger i august 2017 i forhold til den 

bemanningen vi har nå. Dette merforbruket skyldes at personer i vikariater har blitt 

værende i stillingen gjennom hele året, og at skolen har hatt dobbel dekning på 

enkelte stillinger. Vi har to vikariater og en midlertidig stilling som vil bli redusert fra 

høsten 2017. Vikariatene er for lærere som har eller vil komme tilbake i løpet av dette 

skoleåret.  
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- Mindreforbruket på ca. 800 000 vil skolen først få lov til å ta inn i sitt budsjett i mars. 

Mindreforbruket vil brukes til oppgradering av digitaleverktøy for elevene, 

oppgradering av biblioteket og fagseminar for lærerne. 

 

05/17 Budsjett for 2017. Skolen og AKS 

De framlagte budsjettene for skole og AKS ble vedtatt med driftsstyreleder Frølich sin stemme på 

åpen linje i møtet. Driftsstyreleder hadde blitt informert om skolens økonomiske situasjon av 

rektor i et telefonmøte tidligere på dagen, men rakk ikke frem til selve møte pga trafikkproblemer. 

 

06/17 Strategisk plan for Bolteløkka skole 2017 

 Vi ønsker å videreføre mange av målene i Strategisk Plan, men spisse de enda bedre. 

Hovedfokuset vil være på regning, lesing og elevenes læringsmiljø. 

 

07/17 Møteplan vår 2017 

 

Tirsdag 14.03.17, 01.06.17 

 

08/17 Eventuelt 
             Det ble ytret ønske om en omvising på skolen fra Vegard Wennesland, og skolen gjennomfører 

gjerne en omvisning med de som vil fra driftsstyret. Det legges også opp til å klasserombesøk om ønskelig. 

 

 

Referent  

Kristin Standal 

 

 


