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Referat 

 

 

Til: Medlemmer av driftsstyret ved Bolteløkka skole 

Fra: Ronny Sollien Engebråten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Bolteløkka skole. Rektors kontor. 

Møtetid: Tirsdag 28.11.17 klokken 17.00  

Tilstede:  Martin Andresen, Karl Arthur Giverholt, Astrid Sørlie, Wennesland, Heidi Nybakk og 

Ronny Sollien Engebråten 

 

Telefon: 23466450 

 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 28.11.17, kl. 17.00 

  

 

Saker. 

 

30/17 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 26.09.17 

- Innkalling og referat ble godkjent. Det ble bemerket at det i referatet bør stå hvem som er 

tilstede på møtene. 

- Driftsstyreleder foreslo å endre saksrekkefølgen, og driftsstyremedlemmene var enig i det. 

 

31/17 Økonomioppfølging- status per november 2017.  

Økonomirapport ble gjennomgått av rektor. Skolen har et mindreforbruk på 705 800 kr. Dette er 

egentlig et merforbruk på ca. 120 000 kr p.g.a. at vi ikke har fått ansatt to MerLæringstillinger. 

Skolen har hatt en del korttidsfravær med sykemeldinger på en uke. Skolen har derfor hatt økte 

utgifter på vikarer som tilsvarer ca. 257 000 kr. Driftsstyrets spørsmål til rapporten ble besvart av 

rektor. Driftsstyret hadde forøvrig ingen kommentarer eller bemerkninger. 

 

32/17 Informasjon fra driftsstyreleder angående byrådssak 179/2017 Evaluering og justering av 

elementer i ressursfordelingsmodellen for grunnskoler, hvor driftsstyret på Bolteløkka var 

invitert til å redegjøre for sitt syn. 

Driftsstyreleder orienterte om innholdet i byrådssaken. Han refererte fra driftsstyrets behandling 

av høringsutkastet i mars 2017, driftsstyreleders og rektor sitt fremlegg for bystyrets kultur- og 

utdanningskomité, og til slutt Stortingets vedtak om lærernorm som skal være gjeldene fra 

01.08.17. Driftsstyrets spørsmål ble besvart av driftsstyreleder og rektor.  

 

33/17  Drøfting av hvordan skolen kan redusere driften med ca. 1,3 millioner fra 01.01.18 på en 

forsvarlig og akseptabel måte.  

Driftsstyrets representanter diskuterte saken, og var enige om at det var viktig å skjerme de 

elevene som strever mest, slik at læringstilbudet til disse elevene ble svekket minst mulig. Det er 

viktig at skolen fulgte opp videreføringen av satstingen på 1.-4. trinn, men samtidig ser på skolens 
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bemanningsbehov på alle trinn. Et av medlemmene stilte spørsmål om større og flere 

mottaksklasser kunne gi mere penger inn i budsjettet. Rektor følger opp saken videre med 

Utdanningsetaten. 

Driftsstyret ønsket at rektor skulle se på alle rammefaktorene for budsjettet, med tanke på hvor 

det kunne være mulig å kutte ned kostandene, men var enige i at en stor reduksjon i bevilgningen 

vil måtte føre til kutt i bemanningen. 

 

34/17 Orientering om resultatene fra nasjonale prøver og videre arbeid. 

Rektor redegjorde for resultatene. Skolen har gode resultater i lesing, men nedgang i resultatene i 

engelsk både på nivå 1 og 3.  Resultatene i regning er bedre enn fjorårets, men vi har ikke nådd 

målene som er satt i strategiskplan. Representanten for de foresatte, ønsket at det brukes mer 

digitale verktøy i regning, og spesielt hjemme som lekser.  Rektor fortalte at det er kjøpt inn 60 

ipader på skolen, og at disse blir brukt på 1. og 2.trinn. Rektor vil ta opp saken videre i personalet. 

- Rektor legger ved en lenke med resultatene fra de nasjonale prøvene. 

- https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-

5-trinn/bolteloekka-

skole?enhetsid=974589702&vurderingsomrade=11&underomrade=50&skoletype=0&skolety

pemenuid=0&sammenstilling=1  

 

35/17   Orientering om gjennomføring og resultater fra elevundersøkelsen 2017 

Rektor orienterte. Elevundersøkelsen er gjennomført i nesten alle klasser, og resultatene vil bli 

analysert og drøftet på hvert enkelt trinn sammen med nærmeste leder for trinnene. Resultatene 

blir presentert for driftsstyret i januar 2018. 

 

36/17    Orientering om status på strategisk plan 

Rektor orienterte om status for planen. Strategisk plan diskuteres og drøftes i plangruppa under 

hvert møte, og innholdet i planen gjenspeiler innholdet i fellestiden for personalet. Strategisk plan 

vil bli evaluert i fellestiden 12.12.17, hvor både ledelsen og lærerne er tilstede. På bakgrunn av 

den evalueringen, vil plangruppa utarbeide et utkast for ny strategiskplan som blir presentert for 

driftsstyret i januar 2018. 

 

37/17    Eventuelt 

- Byrådets forslag til nye takster i aktivitetsskolen. Rektor orienterte om de nye satsene. 

- Neste driftsstyremøte; forslag er 09.01.18 kl.17.00.  

 

Ronny S. Engebråten, rektor 


