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Møteinnkalling 

 

 

Til: Siri Jensrud, Roger Vinje, Kristian Antonsen, Claudia Berger, Veslemøy 
Kjendsli, Haakon Dreyer, Hallvard Aamli, Vigdis Tveter 

 

Fra: Britt Bøymo  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid: Tirsdag 15.01.2019 kl. 1630-1830  

Saksbehandler: Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 
 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 
Sak 2/2019 Godkjenning av saksliste 

Forslag til vedtak: Sakslista godkjennes. 

 
Sak 3/2019 Godkjenning av referat fra 13.11.2018 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 

Sak 4/2019 Strategisk plan 2019 

Rustad skole viderefører praksis og verdier fra satsinger i 2018: 
 

- VFL – egenvurdering 
- Godt elevmiljø  
 

Strategisk plan og resultater for 2018 er evaluert i lærerpersonalet, og mål og tiltak 
for 2019 blir 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.  
 

Arbeidet med å gjøre god praksis fra satsingen Vurdering For Læring om til 
integrert del av skolens praksis vil være fokus for 2019. Det skal brukes tid på 

erfaringsdeling og refleksjon i plenum.  
Skolen har allerede kommet i gang med å sette seg inn i ny Overordnet del av 
Læreplanene, og vil våren 2019 bruke tid på å bli kjent med Fagfornyelsen og 

hvilke konsekvenser dette får for vår praksis. Vi er trygge på at satsingen innen 
VFL vil gjøre oss enda bedre rustet til å håndtere denne fornyelsen i læreplanene.  

Høsten 2019 vil skolen også starte en felles kompetanseheving innen skriving.  
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Forslag til vedtak: Strategisk plan 2019 vedtas. 
 

Sak 5/2019 Budsjett 2019 

Skolen, skolens bygningsmessige drift og Aktivitetsskolen utgjør tre atskilte 
budsjett: 

- undervisningsrelaterte kostnader funksjon 202 
- bygningsrelaterte kostnader funksjon 222 
- Aktivitetsskolen funksjon 215 

(Vil bli ettersendt) 
 

Resultatet for desember er det foreløpige årsregnskapet for 2018. (Vil bli ettersendt) 
 
Nærmere orientering om budsjett 2019 gis i eget budsjettnotat (Vil bli ettersendt). 

 
Forslag til 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 evt høstjusteringer. 
 

 
 
Sak 7/2019 Orienteringssaker   

- Nytt fra elevrådet 
- Nytt fra FAU 
- Byggesak 

 
Sak 8/2019 Eventuelt 

 
  

 

Vedlegg  

 
Disse vedleggene vil bli ettersendt senest fredag 11/01/19: 

Budsjettnotat 2019 
Forslag til budsjett 2018; Funksjon 202, 222 og 215 (AKS) 

UDE100 rapport – foreløpig regnskap for skolen (202 og 222 sammen) 
Forslag til strategisk plan/Årsplan 2019 
 

 

  

Kopi til:  


