
Rustad skole FAU - Innkalling til møte FAU 

  

Dato: 5.desember 2017 

Tid: 18.00 – 20.00 Sted: Personalrom, innenfor biblioteket på 

skolen 

 

1. Rektor informerer om følgende saker:  

- Nasjonale prøver, de er klare onsdag 29.november 

- Elevundersøkelser, i sammenligning med tidligere resultater på Rustad skole 

- Strategisk plan, prosessen rundt dette 

- Hvis lærernorm vedtas, hvordan vil dette påvirke Rustad skole.  

- annet, åpen runde 

 

2. Status årshjulet 

- Fakkeltog og julegrøt 

- 3.klasse arrangement 

- Klubbkveld 4.klasse 

- annet 

 

3. Kort referat fra Skolegruppemøte tirsdag 14.11.17 

 

4. Hvordan kan vi oppfordre foreldre til økt frivillighet på skolen? Ref 

glemmetøy-dagen.  

 

5. Sak fra 1A, Siri Jensrud:  

Erfaring fra andre osloskoler, har etter hva jeg har forstått, vært bra med at foreldre 

overtar undervisning av klassene en dag for å frigjøre tid til skoleledelse og lærere. 

Forslag: 

1. Foreldre er lærere for en dag enten enkeltvis per klasse eller samlet for skolen 

2. FAU midler gis til enten enkeltkurs lærere ønsker seg for å øke kunnskap 

og/eller få inspirasjon eller felles foredrag for alle ansatte.  Skoleledelsen må 

styre dette. 

Gevinst: 

1. Foreldre viser at vi bryr oss 

2. Lærere tar med seg kunnskap/inspirasjon til elevene 

3. Foreldrene bedrer forståelse for skolen 

  

Man kan også se på mulighet for å invitere FAU fra skole som har erfaring med 

foreldre som lærere for en dag.  

Jeg ønsker å kunne utdype dette forslaget i FAU gruppen. 
 
 



 
 

6. Sak fra 1A, Siri Jensrud:  

Foreldrene har en superbruker per klassetrinn, eller annen inndeling, på 

skoleplattformen og itslearning. 

  

Gevinst: 

1. Øke foreldre sin bruk av skoleplattformen som dialog og kommunikasjon med 

skole. Lavere terskel å kontakte en foreldrerepresentant enn skolen. 

2. Foreldre/superbrukere vil være en god bidragsyter inn mot skolen på hvordan 

plattformen fungerer for brukerne. 

 

7. Hvilke saker tar FAU inn i agenda.  

 

8. Eventuelt  

 

 

Mvh Anu Helena Laakso 

pva ledergruppen FAU Rustad skole 


