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Møtereferat 

 

 

Til stede: Roger Vinje, Haakon Dreyer, Vigdis Tveter, Siri Jensrud, Hallvard Aamlid, 

Kristian Antonsen, Claudia Berger, Nina Hoel Kjørstad 

 

Forfall: Steinar Alsos, Veslemøy Kjendsli  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Onsdag 22.05.2019 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Rektor Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Tirsdag 19.09.2019 kl. 16.30 – 18.30  

 

 

 

Sak 18/2019 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  Innkallingen er godkjent. 

 

Sak 19/2019 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista er godkjent. 

 

Sak 20/2019 Godkjenning av referat fra 15.01.2019 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 21/2019 Informasjon om skolestart 2019 

Informasjon fra rektor vedrørende skolestart 2019. Herunder ansettelser, antall 

skolestartere og økonomi. 

• Per i dag er det 74 skolestartere høsten 2019, men vi vet av erfaring at tallet 

kan endre seg. 

• 3 klasser med to voksne i hver klasse, en lærer og en assistent + 2,5  

 lærerstilling på trinnet. 

• Vi har ansatt en spes. ped lærer på hver avdeling. 

• Vi søker lærere, men det er utfordrende å rekruttere lærere med ønsket 

kompetanse. 

• Flesteparten av de som slutter hos oss, flytter ut av Oslo. Vi har sluttsamtale 

med alle. 

• Vi har brukt vikarbyrå inneværende skoleår for å fylle stillinger. Dette er 

kostbart. 

• Skole og AKS skal på seminar til Strømstad 12. og 13. august. AKS holder 

stengt de dagene. 

 

 

Sak 22/2019 Rustad AKS - Økonomi 
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Rustad AKS opplever at gratis halvdagsplasser for 1. trinn samt åpning av mulighet for 

halve plasser for andre elever gjør at inntektene falt drastisk. Dette gjør arbeidet med 

budsjettet krevende, samt at det får store konsekvenser for tilbudet på AKS.  

 

• AKS drives av foreldreinnbetaling og aktiviteten må tilpasses inntektene. 

• Tidligere var tilbudet halv plass på 4. trinn og 20% av barneantallet kunne være 

halve plasser. 

• Vi ser at foreldre nå velger halv plass fra 2. trinn og inntektene til AKS synker 

radikalt. 

• Utgiftene er de samme selv om barna kun har halv plass. Vi må kjøpe inn like mye 

utstyr og ha like mange ansatte. 

 

Sak 23/2019 Diverse informasjon  

Elevråd: Elevrådet har fått informasjon og kommet med innspill til ny skolegård i 

forbindelse med utbygging. 

 

Skolen: Nytt skolekjøkken ferdigstilling planlagt 21. juni, vannlekkasje på 

guttetoalett er utbedret, trinnene har plantet og hatt undervisning i skolehagen som 

et ledd i aktiv bruk av vår flotte skolehage, overgangsprøve er gjennomført på 4. og 

7. trinn. Prøvene er analysert i etterkant.  

 

FAU: FAU etterlyser bedre informasjon hvem i ledelsen de skal kontakte hvis de 

ikke når frem hos kontaktlærer. Skolen informerer om dette på alle foreldremøter, 

men skal sørge for at dette også blir godt synlig på hjemmesiden   

 

 

 

Sak 24/2019 Strategisk plan  

Rektor redegjør for status i arbeidet med SP. Skolen arbeider i henhold til planen. 

1-3 deltar i prosjektet FUS (Funksjonell skriving i regi av Skrivesenteret ved 

NTNU) Vi skal i gang med Mestrende barn høsten 2019 som handler om å ivareta 

og ha et ekstra fokus på sårbare barns psykiske helse. Målgruppen er fra 9 år. 

 

 

Sak 25/2019 Eventuelt 

 

• Skole og AKS hadde felles plankveld i mai. Det var vellykket. 

• Skolen har forberedt seg for å møte fagfornyelsen. Vi har brukt materiell fra Udir og 

reflektert i personalet for å få en felles forståelse av begreper og hva som kreves av oss 

som skole. Dette arbeidet videreføres til høsten. 

• Skolen har sendt ut Quest back til elever, foresatte og lærere på 6. og 7. trinn med ønske 

om tilbakemelding om kursene i fokusfag. Det er viktig for oss som skole å inn elev og 

foreldre stemmen i tillegg til tilbakemeldingen fra ansatte på skolen. 
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