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Møtereferat 

 

 

Til stede: Siri Jensen, Roger Vinje, Ida Kittelsen Bertheussen, Claudia Berger, Veslemøy 
Kjendsli, Haakon Dreyer, Hallvard Aamli, Gry Veiby (vara FAU), Steinar Alsos 
(vara pol.valgt) og Vigdis Tveter 

 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Mandag 24.09.2018 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Rektor Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Tirsdag 13.11.2018 kl. 16.30 – 18.30  

 

 

 
Sak 28/2018 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen er godkjent. 
 
Sak 29/2018 Godkjenning av saksliste 

Vedtak:  Sakslista er godkjent. 
 
Sak 30/2018 Godkjenning av referat fra 29.05.2018 

Vedtak:  Referatet er godkjent. 
 

Sak 31/2018 Valg av ny leder og nestleder 

 Roger Vinje ble valgt til ny leder av Rustad skoles Driftsstyre. Siri Jensrud ble 
valgt til nestleder. Begge representerer foreldrene. 

 

Sak 32/2018 Skolen forteller: Informasjon om skolestart 2018 

Rektor fortalte litt om skolestart, utfordringer mht informasjon fra barnehager og 
skolestart. Skolen hadde ikke fått inn like mye info som de ønsket, en del 
underrapportering. Flere barn enn før trenger tiltak, særlig mht språkopplæring og 

atferd.  
Ledelsen ønsker å være mer ute – at elevene skal oppleve god bruk av 

nærområdene og mulighetene som ligger i skolehage og marka. Nå er det en dag i 
uka 1.trinn, 1 dag i mnd 3 trinn. Lærerne er forskjellige mht hva de vil og kan – og 
lærerne finner en balanse seg imellom på hva de er gode på. Målet er å bli enda 

bedre på å bruke uteområdene vi har, samt å sikre at elevene får oppleve en praktisk 
tilnærming til læring.  

Høsten 2018 skal skolen ha flere felles opplevelser, det blir bokuke, felles 
juleverksted, fellessamlinger for å markere FN-dagen, advent mm. 
 

Skolestart på AKS har vært god, men krevende også her at skolen har fått lite 
informasjon fra barnehagene ang enkeltelever. God bemanning. Vi er spente på 



2 

hvordan gratis kjernetid for 1. klasse og økning i antall halvdagsplasser vil få effekt 
på AKS sitt budsjett og mulighetene for å legge til rette for et godt og variert gratis 
aktivitetstilbud. 

Skolen gjennomførte UngDataJR undersøkelsen i vår for 5.-7.trinn. Der kom det 
frem høyere tall blant barn som opplevde mistrivsel og/eller mobbing enn i 

elevundersøkelse.  Spørsmålene i denne undersøkelsen var noe forskjellig fra den 
vanlige elevundersøkelsen. Skolen vil gå grundigere igjennom og se om det er 
læringspunkter. Det ble anbefalt å dele dette i SMU. 

Skolen har hatt to fellessamlinger med temaet ytringsfrihet/ytringskultur. 
Representant for de ansatte informerte om godt arbeid hvor lærerne er enige om 

hvordan det skal være. Arbeidet har resultert i mer fokus på ytringskultur. 
Rustad skole ligger over lærernormen på alle trinn. Vi har god pedagogisk dekning. 

 

Sak 33/2018 Brukerundersøkelsen AKS 

 Rektor presenterte hovedfunn fra Brukerundersøkelsen 2018 – AKS. Rustad AKS 

skårer generelt på snittet for Oslo. Vi er ikke fornøyd med dette og ønsker å skåre i 
øvre del. Skolen har forståelse for at foreldrene skårer AKS som de gjør på mange 
områder, men synes det er underlig at man bare er passe fornøyd med det flotte og 

varierte tilbudet av aktiviteter. Her har vi en jobb å gjøre for å informere på en god 
måte om hva elevene faktisk gjør og opplever på AKS.  

 
Sak 34/2018 Diverse informasjon 

- Økonomi 

Skolen styrer mot balanse. Så langt ser det ut som om vi skal lande 
innenfor akseptabel mer-/mindreforbruk. Fortsatt litt usikkert med tanke 
på høy bemanning og færre elever enn antatt. 

- Skolemelding – app 
Skolen fortsetter å oppfordre foreldre til å laste ned og bruke 

skolemeldingsappen. Skolen ønsker å bruke appen som førstevalg i 
samhandling/kommunikasjon.  

- Elevråd 

Har hatt et møte. Positive elever som ønsker å være med å skape en god 
skoledag for alle.  

- FAU 
 
Sak 35/2018 Strategisk plan 

Rektor redegjorde for status i arbeidet med SP. Skolens fokusområdet "Vurdering 
for Læring" vil være ferdigstilt innen januar 2019. Ansatte vil evaluere og vurdere 

innsatser for neste år. Elevene vil bli invitert til å komme med innspill via elevrådet. 
Arbeidet begynner i november. 

 

Sak 36/2018 Eventuelt 

DS ønsker mer info/redegjørelse for prosjektet i Skullerud+. Rektor inviterer Kine, 

prosjektleder. 
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 Møteplan for 2018/2019: 
13.11.18 
15.01.19 

05.03.19 
22.05.19 

 
  

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


