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Referat 

 

Til: Medlemmer av driftsstyret ved Bolteløkka skole 

Fra: Ronny Sollien Engebråten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Bolteløkka skole. Rektors kontor. 

Tilstede; Karl Arthur Giverholt, Siri Larsen, Astrid Sørlie, Ane Egeland, Martin Andresen og 

Ronny Sollien Engebråten 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET, BOLTELØKKA SKOLE.  

Tirsdag 17.09.19, kl. 17.00 

  

 

Saker. 

 

21/19 Godkjenning av  

- innkalling 

- referat fra møtet 18.06.19 

- Godkjent 

 

22/19 Økonomioppfølging. Redegjøring av skolens økonomi, 2. tertial. 

- Rektor har hatt møte med økonomiavdelingens representant i UDE. Skolen går 

mot balanse, men har fortsatt noe merforbruk på lønn. 

 

 

23/19 Pedagogiske orienteringer v/rektor 

- Status for Strategisk plan �  

- Mål; Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet; Utarbeidet prinsipper for å gi gode tilbakemeldinger. 

- Mål; Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til 

å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles 

gjennom hele skoleløpet; Utarbeidet planer for fagdager og for enkelte faste 

tverrfaglige prosjekter. 

- Mål; Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og 

være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv; Bruker flere 

læringsarenaer nå enn tidligere og diskutert hvordan man effektivt kan utnytte 

tolærerressursen. 

- Mål; Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep; 

arbeider med å utvikle flere metoder for å håndtere ulike konflikter. Vi har satt 

fokus på tilsynet ute med tanke på hvordan den voksne skal utføre tilsynet. 

- Mål; Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, 

mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse 
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og kvalitet i AKS; Det er utarbeidet et årshjul med fokus på å sikre tett dialog 

og oppfølging med tanke på AKS og skolens planer. 

 

- Arbeid med ny læreplan (LK2020)� Skolen har som tidligere nevnt arbeidet 

med Overordnet del av ny læreplan  i Fellestidene i våren 2019. Lærerne har 

også sett på de ulike fagplanene og kommet med innspill til disse, der de har 

syntes det var nødvendig. Skolen vil fortsette å arbeide med 

profesjonsfellesskapet, og ha mange arbeidsøkter knyttet opp mot Overordnet 

del i LK2020l 

 

- Digitale ferdigheter på Bolteløkka skole. Det er stor variasjon i bruken av 

digitale verktøy på skolen, og det er stor variasjon i den digitale kompetansen 

til både ansatte og elever. Skolen vil arbeide med å øke lærernes digitale 

kompetanse og elevenes bruk av digitale verktøy. 

 

- Skolen har kjøpt inn Ipader til 1.-3.trinn. I tillegg har skolen fem klassesett med 

bærbare pcer. På grunn av stram økonomi har skolen valgt og gradvis kjøpe inn 

digitale verktøy.  

 

24/19 Status rehabilitering av Bolteløkka skole 

- Direktør i utdanningsetatens ASA har gitt tilbakemelding om at plan og 

bygningsetaten utreder muligheten for å sette opp paviljonger på tomten ved 

veterinærhøgskolen. I tillegg starter UDEs ASA en anbudskonkurranse for 

busstransport fra Bolteløkka skole til Brynseng skole. 

- Rektor forholder seg til den avgjørelsen som blir tatt, men synes 

beslutningsprosessen har tatt for lang tid.  

 

25/19 Eventuelt 

- Neste møte 26.11.19 

 

 

 

Ronny S. Engebråten, rektor 


