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Møtereferat 

 

 

Til stede: Roger Vinje, Haakon Dreyer, Siri Jensrud, Hallvard Aamlid, Steinar Alsos, 

Marthe Lunde, Claudia Berger, Anders Bjøntegaard Aspen, Karin Hanne 

Nordengen, Vigdis Tveter, Nina Hoel Kjørstad 

 

Forfall: Veslemøy Kjendsli  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Blå rommet  

Møtetid: Torsdag 14.11.2019 kl. 1630-1830  

Saksbeh: Rektor Britt Bøymo  

Telefon: 23 38 65 00  

Neste møte: Onsdag 15.01.2020 kl. 16.30 – 18.30  

 

 

 

Sak 32/2019 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  Innkallingen er godkjent. 

 

Sak 33/2019 Godkjenning av saksliste 

Vedtak:  Sakslista er godkjent. 

 

Sak 34/2019 Godkjenning av referat fra 19.09.2019 

Vedtak:  Referatet er godkjent med tilleggskommentar om AKS. 

 

Sak 35/2019 Tillitsbasert ledelse på Rustad skole 

  Leder av DS gikk gjennom reglementet for DS.  

 Saken ble presentert med utspring i bekymring fra FAU om høy turnover blant 

lærerne på Rustad skole. Rektor redegjorde for de siste årene og at tallene på 

Rustad ikke skilte seg ut blant skoler. Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet (Anders 

B Aspen) og Hovedverneombud (Karin Hanne Nordengen) ga uttrykk for at de ikke 

kjente seg igjen i en beskrivelse av skolens arbeidsmiljø hvor manglende tillit skal 

være et problem. Aspen fortalte at han opplevde tillit både opp og ned i 

organisasjonen. Nordengen ga uttrykk for at ansatte trives på Rustad.  

  DS diskuterte lenge hvordan kommunikasjon, og mangel på 

kommunikasjon, kan være med å skape et bilde av skolen som ikke alltid er presist.  

Skolen bestreber seg på å være ærlig i kommunikasjon med hjemmene, samtidig 

som skolen har begrensninger knyttet til enkeltsaker.  

DS konkluderte med at skolen må styrke arbeidet for å sikre tillitskapende 

kommunikasjon med hjemmene. 

  

Sak 36/2019 Kommunikasjon AKS – foreldrene 

  FAU sin AKS-gruppe har hatt en forventning til skolen som ikke har blitt møtt 

vedrørende innkjøp og bruk av mobil til beskjeder. Skolen har ikke oppfattet at 
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dette var en avtale. Det står heller ikke i referatene fra møtene som skolen og AKS-

gruppa har hatt.  

Skolen har tidligere hatt mobil for beskjeder. Det fungerte dårlig med mange 

foresatte som ikke opplevde at deres beskjeder ble håndtert på en god måte. AKS er 

avhengig av at beskjeder blir gitt innen kl. 13 uansett om det innføres mobiltelefon. 

Baselederne er derfor redde for at en slik ordning vil gå på bekostning av 

sikkerheten til barna og øke andelen feilsendinger hjem.  

Skolen tar kontakt med andre skoler for å innhente erfaringer med rutiner/systemer 

rundt beskjeder og kommunikasjon.  

Baseleder deltar på kurs i informasjon og kommunikasjon i regi av 

Utdanningsetaten. 

DS sender spørsmål til Utdanningsetaten om mulige tekniske løsninger for bruk av 

IKT på en bedre måte i denne kommunikasjonen.  

   

Vedtak: 

Driftsstyret ber ledelsen ved skolen gi en skriftlig orientering om hvilke planer 

skolen har for å bedre kommunikasjonen mellom AKS og elevenes foresatte. 

 

 

Sak 37/2019  Diverse informasjon 

- Arbeid med strategisk plan – Fagfornyelsen 

Rektor redegjorde for skolens arbeid med Fagfornyelsen og strategisk 

plan. Skolens plangruppe legger til rette for arbeidet, og tar utgangpunkt 

i UDIR sine kompetansepakker.  

Rektor sender ut presentasjon vedrørende strategisk plan og budsjett.  

- Økonomi 

Skolen har hatt et frafall av 36 elever og ved høstjustering ble skolen 

trukket 1.031.000,- Rektor mener det er sannsynlig at skolen vil ha et 

lite mindreforbruk ved årsoppgjøret.  

- FAU 

Sakene fra FAU er innbakt i sakene over.  

 

Sak 38/2019 Eventuelt 

 

   

 

  

   
 

  

  


