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Forfall:  

 

Tove Birkeli, Karin Hanne Nordengen, ansatte-representanter 

Maja Hayes Antonsen, elevrepresentant 

Britt Bøymo rektor, Siri Solvang avd. leder 

 

 

Morten Jensen foreldrerepresentant, Fredrik Gullerud 

 

 

Referent: Siri Solvang  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalg  
Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Tirsdag 30.05. 2017kl 15.30 – 16.30  

   

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

 

Sak 1/2017 Godkjenning av saksliste 

  Saksliste godkjent 

 

Sak 2/2017 Godkjenning av referat fra 25.04.2016 

  Referat godkjent 

 

Sak 3/2017 Elevundersøkelsen 

Rustad har framgang på alle områder i elevundersøkelsen. Elevene gir uttrykk for at 

de trives.  

Det jobbes kontinuerlig med elevmiljøet og forebygging av konflikter i friminutt. 

Det er innført klassens time som skal være en arena for dette arbeidet. Alle klasser 

gjennomfører en trivselsundersøkelse hver måned. Dette gir god informasjon om 

elevmiljøet i de ulike klassene og skolen som helhet. 

Elevrådet synes det fortsatt er mye stygg og krenkende ordbruk. De foreslår at alle 

klasser bør ha "bannetime", som tar opp språkbruken. 

 

Sak 4/2017  Foreldreundersøkelsen 

Oslo kommune har gjennomført foreldreundersøkelse. Alle foreldre har muligheten 

til å delta. Rustad skole har 48,7% deltakelse. Resultatene for Rustad ligger på 

snittet for Oslo. Foreldre i Oslo er fornøyde med skolen. Et forbedringspunkt er 

informasjon og kommunikasjon.  
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Sak 5/2017 Fysisk arbeidsmiljø 

AMU følger opp det fysiske arbeidsmiljøet gjennom vernerunder og 

avviksmeldinger. Sikkerheten ivaretas. 

Elevene er fornøyde med det meste, men ønsker seg kaldt vann i kranene ute og i 

garderobene.  

Skolen kommer til å bli bygget ut til 4 paralleller med ny klasseroms-paviljong og 

nytt gymanlegg. 

 

Sak 6/2017 Arbeid i elevrådet 

  Elevrådet har hatt PALS runder 

  Elevrådet organiserer musikk i friminuttene 

  Det har vært vellykket med felles lunsj for alle elevene i samlingssalen. 

Det er ønskelig med flere felle arrangementer for hele skolen for å skape 

fellesskapsfølelse: f.eks: skolestafett, skolegårdsdans. 

 

 

Neste møte blir høsten 2017. 


