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Møtereferat 

 

 

Til stede: Kathrine Hanssen, Claudia Berger, Marthe Lunde, Grete Heltorp, Lars Willas 

Dreyer, Hallvard Aamlid, Veslemøy Kjendsli, Vigdis Tveter 

 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Onsdag 11.01.2017 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Rektor Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Tirsdag 28.02.2017 kl. 16.30 – 18.30  

 

 

 

Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 

Sak 2/2017 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista er godkjent. 

 

Sak 3/2017 Godkjenning av referat fra 23.11.2016 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 4/2017 Strategisk plan 2017 

Rektor redegjorde for skolens strategiske plan for 2017. Planen er utarbeidet med 

både i plangruppe og i personalet.  Den er også drøftet i samarbeidsmøter med 

organisasjonsrepresentanter.  

DS kommenterte at planen virket hensiktsmessig med hensyn til de utfordringer 

som skolen har. 

 

Vedtak: Strategisk plan 2017 er vedtatt. 

 

Sak 5/2017 Budsjett 2017 

Rektor ga en kort orientering om det enkelte budsjett, samt presenterte budsjettnotat 

som bakgrunn for årets budsjett. Regnskap pr desember 2016 ble presentert.  

 

Vedtak: Budsjett 2017 for Rustad skole funksjonene 202 og 222 er vedtatt. 

   Budsjett 2017 for Aktivitetsskolen Rustad funksjon 215 er vedtatt.  

Rektor gis fullmakt til å gjøre økonomiske endringer som følge av 

mer-/mindreforbruk og evt. høstjusteringer.  

 

Sak 6/2017 Orienteringssaker:   

- Elevundersøkelsen 2016 
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Resultatene fra høstens EU ble presentert. Skolen har framgang på samtlige 

spørsmål. Dette er veldig gledelig. Samtidig ser vi at det er flere områder som vi 

fortsatt må ha fokus på for å bedre resultatene.  

Resultatene blir presentert på FAU og i elevrådet, samt for skolens personale. 

Det enkelte trinn får resultatene for eget trinn og analyserer hvilke tiltak som er 

mest aktuelt for trinnet.  

 

- Nasjonale prøver 

Rektor presenterte kort resultatene på nasjonale prøver. Skolen har hatt 

betydelig framgang i engelsk fra i fjor. Også i lesing og regning er resultatene 

bedre. Skolen har satt i gang flere tiltak siden i fjor, og ser at tiltakene har 

effekt. Samtidig er det viktig å opprettholde tiltakene framover for å sikre 

systematisk godt læringsutbytte for elevene.  

 

- Rapport voldshendelser 

Skolen legger fram rapporten på neste møte. 

 

Sak 8/2017 Eventuelt 

   
 

 Møteplan for våren 2017: 

28.02.17 

22.05.17 

 

  

Kopi til: Eva Alette Kvan,  


