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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, Britt Bøymo  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Tirsdag 15.11.2019 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Avdelingsleder Vigdis Tveter  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Tirsdag 13.11.2018 kl. 16.30 – 18.30  

 

 

 

Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 

 
Sak 2/2019 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista er godkjent. 

 
Sak 3/2019 Godkjenning av referat fra 13.11.2018 

Vedtak: Referatet med kommentarer ble godkjent. 

 

Sak 4/2019 Strategisk plan 2019 

Ass.rektor redegjorde for skolens utkast til strategisk plan for 2019. Planen er 
utarbeidet både i plangruppe og i personalet.  Den er også drøftet i samarbeidsmøter 
med organisasjonsrepresentanter.  

Rustad skole viderefører satsinger fra 2018: 
 

- VFL – egenvurdering 
- Godt elevmiljø  
- Regning og grunnleggende tallforståelse 

- Lesing som grunnleggende ferdighet 
- Høsten 2019: Skrivestien 

 
Strategisk plan og resultater for 2018 er evaluert i lærerpersonalet, og mål og tiltak 
for 2018 er justert slik at de avspeiler ambisjon om fremgang, men også realisme i 

forhold til erfaring og kunnskap om elevenes faglige forutsetninger. Det langsiktige 
målet er fortsatt at alle elever skal fullføre og bestå det 13-årige skoleløpet.  

 
                        Vedtak: Strategisk plan 2019 vedtas med driftsstyrets endringer. 
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Sak 5/2019 Budsjett 2019 

Avdelingsleder ga en kort orientering om det enkelte budsjett, samt presenterte 
budsjettnotat som bakgrunn for årets budsjett.  

 
Skolen, skolens bygningsmessige drift og Aktivitetsskolen utgjør tre atskilte 

budsjett: 
- undervisningsrelaterte kostnader funksjon 202 
- bygningsrelaterte kostnader funksjon 222 

- Aktivitetsskolen funksjon 215 
 

Resultatet for desember er det foreløpige årsregnskapet for 2018.  
 

Budsjett 202, 222 og 215 ble gjennomgått. 

Vedtak:  Budsjett 2019 for skolefunksjonene 202 og 222 vedtas. 
  Budsjett 2019 for Aktivitetsskolen Rustad funksjon 215 vedtas. 

Rektor gis fullmakt til å gjøre økonomiske endringer som følge av 
mer-/mindreforbruk og eventuelle høstjusteringer. 

 

Sak 6/2019 Orienteringssaker 

- Skolen informerte om nytt fra elevrådet. Elevrådet har blant annet jobbet med 

PALS-uken og de har diskutert hva som er en god skole. 
- DS informerte fra FAU – se eget referat.  
- Skolen informerte om siste nytt fra byggesaken. Det første brukermøte er 

avholdt. Vi har fått se skisser til nytt bygg. Det er forespeilet et 3 etasjes bygg 
med gymsal i underjordisk etasje. 12 klasserom og 12 grupperom til 1. -3. trinn 
(4 paralleller) og et eget område til AKS. Området til AKS er ikke veldig stort, 

og det er i planen en forutsetning om sambruk av andre rom.  
   

 
Sak 7/2019 Eventuelt 

DS påpekte at referatet fra møtet blir sendt ut tidligere og senest før FAU møtet. 

   
 

 Møteplan for våren 2019: 

05.03.19 
22.05.19 
 

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


