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Referat 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 18.06.19, kl. 16.30 

  

Saker. 

15/19 Godkjenning av  

- innkalling 

- referat fra møtet 12.03.19 

- Godkjent 

 

16/19 Økonomioppfølging. Redegjøring av skolens økonomi. 

- Rektor redegjorde for økonomien. Skolen ble tildelt en større sum fra UDE sitt 

mindreforbruk. Dette kommer godt med, men tildelingen kommer noe sent, slik at å 

bruke pengene til å ansette flere kvalifiserte lærere blir vanskelig. 

 

17/19 Orientering om personalsituasjonen for skoleåret 2019/20 

- Skolen måtte lyse ut en stilling i midten av mai, siden en lærer med fast stilling søkte 

permisjon for å arbeide på Agder universitet. Det har ikke vært noen kvalifiserte 

søkere så langt. 

 

18/19 Pedagogiske orienteringer v/rektor� skolebidragsindikator, faglige resultater og arbeid med 

LK2020 

- Rektor redegjorde for arbeidet med LK2020. Personalet har arbeidet godt med den 

nye læreplanen gjennom skolens fellestid dette halvåret. 

- De faglige resultatene er gode på de fleste trinn. Det er likevel en for stor andel av 

elevene som ligger under kritisk grense i lesing og regning på 1.trinn. De andre 

trinnene som har statlig kartleggingsprøver i lesing og regning, har fin fremgan og 

færre elever er under kritisk grense enn tidligere år. 

- Overgangsprøvene for 4. og 7. trinn viser at skolen har en for stor andel av elever som 

ligger på nivå 1 og nivå 2 i både lesing og regning. 

 

 

19/19 Status rehabilitering av Bolteløkka skole 

 

- Rektor redegjorde for hva han hadde informasjon om. Informasjonen skolen har fått, 

er at UDE vil se på FAU sitt innspill om å gjøre en utredning om muligheten til å sette 

opp paviljonger i Thulstrups gate.  

20/19  Eventuelt 

 

Ronny S. Engebråten, rektor 

Til: Medlemmer av driftsstyret ved Bolteløkka skole 

Fra: Ronny Sollien Engebråten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Bolteløkka skole. Rektors kontor. 


