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Møtereferat 

 

 

Til stede: Siri Jensen, Roger Vinje, Kristian Antonsen, Claudia Berger, Haakon Dreyer, 
Hallvard Aamli, Nina Hoel Kjørstad og Vigdis Tveter 

 

Forfall: Veslemøy Kjensli   

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Tirsdag 13.11.2018 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Rektor Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Tirsdag 13.11.2018 kl. 16.30 – 18.30  

 

 

 

Sak 37/2018 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 
Sak 38/2018 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista er godkjent. 

 
Sak 39/2018 Godkjenning av referat fra 24.09.2018 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 40/2018 Informasjon fra skolen 

Rektor informerer  
- Diverse fra skolen 

Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført. Kriteriebasert, samarbeid 

med tillitsvalgte.  
Beredskapsøvelse gjennomført. Beredskapsplanen oppdateres med 

presiseringer. 
Vikar/Fravær – krevende å finne gode løsninger både i kort- og 
langtidsfravær. Lite tilgjengelig i markedet. Bruker egne ansatte så langt 

det er mulig, for å sikre at klassens/skolens rutiner blir ivaretatt.  
IKT-ansvarlig; Utdanningsetaten har sagt opp avtalen med Sagene Data 

som skolen har brukt i 1,5 år. Skolen vurderer å ansette egen IKT-
ansvarlig, men vurderer også erstatningen Proservia. En egen ansatt vil å 
så fall være ca 50%.  

 
- Økonomi – månedsrapporter for oktober ble presentert. Det ser ut som 

om skolen vil få et merforbruk i 2018. Dette er først og fremst på grunn 
av høy aktivitet – store lønnsutgifter. Skolen har som mål å komme i 
balanse.  
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- Elevråd 
Sykkelstativene blir flyttet inn i skolegården over vinteren. Det har vært 
en del plukking på sykler – i skolegården vil syklene være mer synlige.  

Klassens time gjennomføres i alle klasser.  
Elevrådet inviteres med i arbeid med strategisk plan og hvordan vi kan 
skape en enda bedre skole. 

 
Sak 41/2018 Informasjon fra FAU 

Fau ønsker tettere samarbeid ang AKS. Skolen er positive til dette og det blir et 
møte mellom FAU's arbeidsgruppe og AKS på nyåret.  
Definisjon av mobbing – bør den revideres? Skolen har brukt UDIR sin definisjon. 

Det  har vært mye utvikling på dette området det siste året, og det er ikke lenger en 
definisjon der. Skolen ser på dette sammen med FAU. 

Samarbeid SMU-FAU-DS. DS og SMU må ses i sammenheng.  
Strategi for foreldremedvirkning – ønske om tydeligere forventninger fra skolen. 
Skolen er åpne for en tydeligere bestilling fra foreldrene. 

Innspill vedr tilgjengelig på hjemmesider – ønske om at referater fra SMU, DS, 
FAU etc legges ut fortløpende. Sidene oppdateres.  

Trafikk – reflekskampanje. Ønsker å føre statistikk over biltrafikk ved skolestart.  
 
Oslo KFU – Rustad skole var eneste skolen med representanter både fra ledelse, 

FAU, SMU og DS. Et godt møte. 
 

Sak 42/2018 Strategisk plan 

 Rektor redegjorde for prosessen på Rustad. Strategisk plan for 2018 evalueres og 
nye satsninger vurderes. Lærere og elever er med på arbeidet for å sikre at skolen 

går i riktig retning.  
   

 
Sak 43/2018 Eventuelt 

 

   
 

 Møteplan for 2018/2019: 

15.01.19 
05.03.19 
22.05.19 

 

  
Kopi til: Gry Veiby, Steinar Alsos, Aina Therese Fossum, Fredrik Gullerud 


