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REFERAT DS-MØTE 20.01.16 
. 
 
Saker. 
 
01/16 Godkjenning av  

- innkalling 
- referat fra møtet 09.12.15- Godkjent 

 
02/16 Konstituering av Driftsstyret 2016  - DS konstituert med de samme representantene som i forrige 

periode. FAU-leder skal drøfte evt. ny oppnevning i FAU 
 
03/16 Orienteringer v/rektor 

- Skolen har hatt en fin oppstart etter jul. 
- Dette semesteret skal vi 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 
sosial kompetanse og regning i fokus. 

- Vi går tidlig i 17.mai toget i år. Ila er 100 år og beholder hovedkorpset, mens 
juniorkorpset går sammen med oss.  

- Vi er i rute med Skoleplattformen og Its learning. Felles for alle barneskolene i Oslo er 
at fristen for skriftlig vurdering er utsatt fra 15.01 til 15.02. 

- Skolen har bestilt SMS-løsning og vil komme i gang med dette senest ved oppstart av 
nytt skoleår i august. 

 
04/16   Økonomioppfølging. Månedsrapport pr. desember. 

- Som beregnet går vi ut med et overskudd på 350 00 fra 2015.  
- Vi må regne med at budsjettet for 2016 vil være ca.800 000 kroner mindre enn for 

2015. Det betyr at skolen må spare på lønn (ca.1/4 lærerstilling og 3 – 4 færre 
assistenter fra høsten 2016).   

 
05/16 Budsjett for 2016. Skolen og AKS 

De framlagte budsjettene for skole og AKS ble vedtatt. 
Rektor ble bedt om å justere budsjettet for skole slik at innkjøp bøker biblioteket ble økt til 20.000,- 
kroner. 

 
06/16 Strategisk plan for Bolteløkka skole 2016 
 Assisterende rektor gikk gjennom forslaget til strategisk plan for 2016. Planen ble drøftet. 

Driftsstyret vedtok den fremlagte planen 
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07/16 Møteplan vår 2015  

Onsdag 09. mars – onsdag 26. april – onsdag 12. juni 
 
08/16 Eventuelt 
 
 
 
Referent  Kristin Standal 
 


