
REFERAT FAU-MØTE 21.09.17 
 
Tilstede: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 

7A, 7B 

Referent: Dagrun Brox Rayamajhi 

Møteleder: Anu Helena Laakso 

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen innsigelser. 

2. Årsmelding og regnskap fra 2016/2017 
Ingen innsigelser på årsmeldingen. Regnskap er ikke mottatt og fremlegges for FAU når dette 

mottas fra forrige styre. 

3. Konstituering av nytt styre 
Følgende ledergruppe er foreslått: Anu Helena Laakso, Souad Isse, Ida Albertsen, Stein Tollefsen 

og Dagrun Brox Rayamajhi. 

Møtedeltagere til å underskrive protokollen: Gro Kandal-Ilagsmoen (2B) og Anders Arild (4C) 

Ingen innsigelser, ledergruppen er formelt godkjent. 

4. Arbeidet i FAU 
FAU skal være et bindeledd mellom skoleledelsen og foreldrene. Hovedoppgave er å bidra til at 

læringsmiljøet er trygt og godt. Klassekontaktene har ansvaret innad i hver klasse, mens FAU sitt 

ansvarsområde er på skolenivå. Dette betyr at FAU skal være fokusert mot de forholdene som 

gjelder mer generelt, ikke enkeltelever eller –klasser. Eksempler på FAU-oppgaver er oppfølging 

av resultat på nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver, oppfølging av trivselsundersøkelser, 

saker som angår skolens nærmiljø slik som trafikksikkerhet på skoleveien og mer praktiske 

oppgaver som ulike arrangementer på skolen. 

FAU har møte én gang i måneden, fra klokken 18 til 20. Saker som ønskes tatt opp på FAU-møtet 

sendes FAU-mailen rustadoslofau@gmail.com senest 7 dager før møtet. Saksliste sendes ut til 

FAU-representantene ca 1 uke før møtet. Saksliste legges også ut på Rustad FAU sin 

Facebookside. 

Møtedatoer skoleåret 17/18: 24.10, 14.11, 05.12, 16.01, 13.02, 13.03, 17.04, 15.05 og 12.06 

  

mailto:rustadoslofau@gmail.com


 

5. Årshjulet 
Årshjulet er gjennomgått.  

Oppdatert årshjul med ansvarsforhold:  

 

Arrangementer i 2017:  

21. desember arrangeres fakkeltog med påfølgende julegrøt. Foreldre er velkommen til å se på 

fakkeltoget. 3. klasseforeldre har ansvar for servering av julegrøt, det kan være behov for at 

foreldre fra andre klassetrinn også stiller opp. Mer informasjon publiseres på Rustad FAU sin 

Facebookside etter hvert. 

Juletrefest arrangeres i starten av januar. 2. klasseforeldre har hovedansvar, med bistand fra 1. 

klasse. Festen har tradisjonelt vært for 1. – 3. klasse. Det kom inn forslag om at arrangementet 

skal være forbeholdt 1. og 2. klasse pga plassmangel. Alternativt opplegg for 3. klasse vil vurderes 

i samråd med foreldrerepresentanter for klassetrinnet, og følges opp på neste FAU-møte. 

 

6. Valg av representanter til driftsstyret og skolemiljøutvalget 
Driftsstyret er Rustad skoles styre, hvor bl.a. strategisk plan og budsjetter vedtas, og forhold 

angående driften blir diskutert. Driftsstyret består av 7 representanter, 2 fra foreldregruppen, 2 

fra ansatte og 3 politisk valgte fra bydelen. 

Valgt representant: Kathrine Remers og Roger Vinje 

Vararepresentant: Siv Jensrud 

Skolemiljøutvalget er et organ som tar for seg elevenes fysiske og psykososiale miljø på skolen. 

Foreldre, ansatte, elever og politisk valgte er representert. 

Valgt representant: Souad Isse 4C og Lage Lindholm 1D 

  

Årshjulet for FAU Rustad skole

Når Hva 

Ansvar for igangsetting og 

gjennomføring 

Kontaktperson i FAU 

ledergruppen 2017/2018

August 1.klasse info møte Ledergruppen i FAU ledergruppen 

Desember, siste skoledag Fakkeltog og julegrøt 3.trinn

Souad, 

mauricesouad@hotmail.com

Januar Juletrefest for 1.-3.kl. 1. og 2.trinn

Dagrun Brox Rayamajhi, 

Dagrun.Brox.Rayamajhi@bdo.no

Mars Klubbkveld for 4.-5.klasse 4.trinn

Anu Helena Laakso, 

ahl@tekna.no 

Mars Skoleball 7.trinn tba

Mai, 17.mai 17.mai-aktiviteter 5.trinn

Souad, 

mauricesouad@hotmail.com

Juni Avslutning for 7.trinn 6.trinn 

Anu Helena Laakso, 

ahl@tekna.no 



 

 

7. Kontroll på bruk av PC på datarommet 
Det er kommet spørsmål knyttet til kontrollen av elevenes bruk av PC på datarommet. 

Svar fra rektor: det finnes ingen begrensninger for nettsider barna kan komme inn på. Dette er 

en sentralt fastsatt policy som gjelder for hele Osloskolen. Det jobbes med nettvett i skolen, og 

elevene skal ikke være alene på datarom. Det er en policy på skolen at all databruk skal være 

knyttet til pedagogiske oppgaver, slik som bruk av Salaby, Lotus og Radius. Dersom det skjer 

uønskede hendelser håndteres disse av lærer der og da. Rektor har ikke innvirkning på policyen 

om ingen sperringer på nettet, og opplyser om at dette er en politisk sak som i tilfelle må løftes 

denne veien. 

Rektor informerer videre om opplegget skolen har engasjert Barnevakten til å arrangere på 

skolen. Dette har vært en nettvettsdag for 4. – 7. klasse, og tilsvarende opplegg for foreldre. Det 

vil følges opp av FAU om tilsvarende arrangement bør avholdes i inneværende skoleår. 

8. Veggplass til klær for klasse 1D 
Det er kommet inn ønske om bedre plass for å henge opp klær for klasse 1D. Klassen har mindre 

plass enn øvrige klasser på skolen. 

Svar fra rektor: Rustad skole eier ikke skolebygningen, kun leier den. Det er derfor restriksjoner 

på hva de kan gjøre av endringer. Rektor er i dialog med Utdanningsbygg, som eier skolebygget, 

om en bedre løsning. FAU vil følge opp dette. 

9. Friske opp uteområder på skolen 
Det er kommet inn forslag om å friske opp uteområder på skolen. 

Svar fra rektor: Byggets fasade er fredet, så denne får man ikke gjøre noe med. Løse vegger ute i 

skolegården, slik som på fotballbanen, er det anledning til å male eller lignende. Uteareal på 

baksiden av skolen har ikke vært et prioritert område for skolen da elevene ikke bruker dette 

området noe særlig, men det er lov å tenke kreativt rundt dette og komme med forslag til 

eventuelle endringer. 

Opprettelse av en prosjektgruppe for å jobbe videre med saken vil bli fulgt opp på neste møte. 

10. Fruktservering 
Det er kommet inn ønske om å gjenoppta fruktservering på skolen. 

Svar fra rektor: Skolen ønsker ikke å gjenoppta dette på bakgrunn er erfaringer fra tidligere. 

Ordningen tok mye tid å organisere for lærerne, medførte mye forsøpling og det var generelt 

dårlig kvalitet på frukten som ble levert. Skolen oppfordrer foreldre til å sende med elevene frukt 

i matpakken. De yngste elevene har egen fruktpause. 

  



 

11. Automatisk lysregulering på toaletter 
Lyset på toalettene slår seg av automatisk etter en bestemt tid, ca 7 minutter etter at sensoren 

ved inngangen er passert. Det har vært tilfeller der lyset har slått seg av mens elever har vært på 

toalettet. Rektor er klar over utfordringen, og har vært i kontakt med Utdanningsbygg om å finne 

en løsning. Rektor skal ta ny kontakt med Utdanningsbygg. FAU følger opp saken. 

I etterkant av møtet har rektor informert om at skolens vaktmester har funnet en midlertidig 

løsning, slik at lyset står på hele tiden og ikke vil slå seg av automatisk. 

12. Natteravn 
Det er kommet spørsmål om status på Natteravn. I fjor var Rustad skole representert på 

natteravnrunder, hvert klassetrinn hadde sine datoer.  

FAU-ledelsen sjekker med Natteravn-ansvarlig hva som er status.  

13. Trafikksikkerhetsgruppe 
Bakkehavn barnehage ønsker å starte opp en trafikksikkerhetsgruppe knyttet til området. 

Personer som ønsker å være med i en slik gruppe oppfordres til å ta kontakt med sin FAU-

representant eller FAU-ledelsen.  

14. Høstfest 
Skolehagegruppen vil minne om høstfesten som arrangeres 10. oktober kl 16 – 18.  

15. Annet fra rektor 
Rektor har opplevelsen av at det har vært en god start på skoleåret. Det har vært avholdt 

aktivitetsdag for alle elevene, og det er et pågående prosjekt om Hjertesnakk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


