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Møtereferat 

 

 

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

Claudia Berger, Nina Hoel Kjørstad, Steinar Alsos 

 

Forfall: Britt Bøymo, Veslemøy Kjendsli  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Tirsdag 19.09.2019 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Rektor Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Torsdag 14.11.2019 kl. 16.30 – 18.30  

 

 
 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 26/2019 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 27/2019 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista godkjennes. 

 

Sak 28/2019 Godkjenning av referat fra 05.03.2019 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

Sak 29/2019 Skolen forteller: Oppstart skoleåret 2019 

 

• Skole og AKS hadde godt utbytte av felles seminar til Strømstad 

• Vi har hatt en god oppstart av skoleåret med fokus på etablering av et godt 

læringsmiljø i alle klasser. 

• Fagfornyelsen var og er fortsatt tema 

• Vi er i fase 3 i fagfornyelsen. Vi prøver ut og øver. 

• I år har det vært vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere. Vi har en lærer som 

slutter til høstferien. Vi har hatt flere på intervju og regner med å ha en på 

plass som kan overlappe med lærer som slutter. 

 

Sak 30/2019 Diverse informasjon 

- Elevråd. Elevrådet skal ha sitt første møte i uke 39. 

- Arbeid med strategisk plan. Vi kommer til å jobbe med strategisk plan 

på samme måte som vi har gjort tidligere år. Plangruppa vil være 

arbeidsgruppe. De har med seg innspill fra teamene og trekker teamene 

inn i prosessen. DS tar også del i prosessen.  Fagfornyelsen vil utgjøre 

en sentral del. 
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- Økonomi. Vi gjennomgikk månedsrapportene for skole og AKS. Pr i 

dag har skolen et lite overskudd, men GSI tellingen vil påvirke 

budsjettet. AKS går mot et underskudd pga gratis deltagelse og flere 

halvdagsplasser.  

DS ble informert om at AKS i liten grad benytter vikarer. Både fordi det 

er økonomisk krevende, samtidig som det er vanskelig å finne gode 

egnede assistenter, og fordi AKS har mange barn med spesielle behov 

som krever at de voksne er godt kjent med rutiner og at de har fått 

veiledning i barnas tilpasninger. Dette kan medføre slitasje og økt risiko 

for sykefravær for de som er igjen.  

DS mener at det er bedre å innkalle vikarer selv om dette går ut over 

økonomien.  

- FAU skal ha sitt første møte i uke 39. 

 

Sak 31/2019 Eventuelt 

                                     -    DS kom med innspill fra foreldremøtene og spørsmål til rektor. Dette er  

                                         videreformidlet. 

- Utbygging. Prosessen står litt stille akkurat nå da de gjennomgår hva 

som har skjedd og hvorfor. Rektor venter på innkalling til nytt møte 

sammen med FAU. 

 

 

   

 

  

 

 

   

 

  

   
 

  

  


