
Referat fra FAU-møte, Rustad skole, 24. september 2019  
 
Til stede:  
Marit Pettersen Høkedal (1A), Gyda Beisland (1B), Baard Krag (1B) 
Linda Osmundnes (2A), Gry Veiby (2B), Morten Mathisen (2B), Lina Merit Jacobsen (2C), Steinar Alsos 
(2C) 
Johannes Kjevik (3A), Anita Nordli (3B), Hanne Helvig (3B), Eivind Kristoffersen (3C), Stein Tollefsen 
(3D), Tone Aase (3D)  
Anne Cecilie Oterkjær (4A), Anette Gjernes (4B), Kristin Ljønes (4C)  
Kristian Skjellum Aas (5B), Elin Dommersnes (5C), Terje Colbjørnsen (5C) 
Are Halland (6A), Espen Johansen (6B),  
 
Møteleder: Gry Veiby 
Referent: Steinar Alsos  
 

1. Rektors halvtime 
2. Velkommen til FAU: dette gjør vi, presentasjon av årshjul. Vi har møter hver 6.uke, men en 

del av FAU-arbeidet skjer i arbeidsgrupper mellom møtene.  
3. Valg av ledelse 
4. Valg av kasserer 
5. Presentasjon av gruppene. Hva er viktig for gruppa? Hvilke saker er det gruppa jobber 

med? 
6. Alle velger seg en gruppe. Tenk gjennom i forkant om det er noen grupper som appellerer 

til deg - hva har du mest lyst til å jobbe med. 
7. Annet?  

 
Grupper: 
Trafikksikkerhetsgruppa 
AKS-gruppa 
Klesgruppa 
Skole-hjem-gruppa  
Skolehagegruppa 
Utbyggingsgruppa  
Mulige grupper: økonomigruppe, språkgruppe 
 
 

1. Rektors halvtime.  
 
Rektor Britt Bøymo orienterte om status på skolen.  
 

• I dag har det vært aktivitetsdag – veldig vellykket. Barna har fått grønnsakssuppe fra 
grønnsaker fra skolehagen, løpt og kastet ball og hoppet lengde, og hatt det veldig gøy.  

• Det har stort sett vært en god skolestart i høst, med unntak av ett trinn hvor vi strever litt 
med å få det til – årets 5.trinn. Der må vi fortsette å jobbe. Det er et krevende trinn. Det er 
ikke flere elever enn at vi egentlig kunne slått dem sammen til to klasser, men det vil vi ikke 
av pedagogiske hensyn. Mange elever trenger oppfølging en til en på dette trinnet. Rektor 
forstår at foreldre er opptatt av dette 

• Ellers, god oppstart. Elevrådet i gang og har hatt sitt første møte, 7. trinn har vært på 
leirskole, prøver å gjøre dette så tidlig som mulig – var veldig vellykket. Vassfaret, der har vi 
avtale i hvert fall to år til. Skolen betaler hele oppholdet. Får leirskoletilskudd fra staten som 
ikke dekker alt.  



• Håper ellers dere vil merke arbeidet med fagfornyelsen. Spennende med nye tverrfaglige 
prosjekter som nå kommer inn i undervisningen.  

 
Videre viser Britt til saker som er spilt inn fra foreldre, og viser til at det har vært et formøte mellom 
FAU-styret og Britt hvor noen bekymringspunkter fra foreldre har blitt formidlet. Britt oppsummerer 
kort fra disse punktene:  

- Vikarpool: Det er riktig at Rustad skole ikke har dette. Men markedet er støvsugd for lærere 
og det er lærermangel i Oslo. Det er også sånn at vi ansetter flere enn vi strengt tatt trenger 
– for å dekke opp fravær. Dette diskuteres både på trinnene og med fagorganisasjonene.  

- Bedre informasjon ved sykdom? Har fått råd om å informere bedre, også ved usikkerhet om 
hvor lenge fraværet blir. For eksempel kan skolen bli flinkere til å si ifra når kontaktlærer for 
eksempel har vært borte tre dager, om skolen ikke vet ikke hvor lenge det blir så kan man si 
ifra om akkurat det. Et par dagers fravær må vi kunne tåle uten info med hjem 

- Sikkerhet.  Skolen har veldig konkrete og detaljerte planer for sikkerhet. Disse er oppe jevnlig 
både i Arbeidsmiljøutvalget og i samarbeidsmøter med lærernes fagorganisasjoner. Så skjer 
det likevel at situasjoner blir vanskelige og uhåndterlige. Av og til handler dette om at voksne 
ikke alltid klarer å takle den situasjonen man er i. Men vi går som sagt igjennom rutiner og 
handlingsplaner jevnlig, har diskusjoner med involverte jevnlig – vi har det som personalet 
beskriver som tydelige handlingsplaner.  

 
Spørsmål om foreldre skal informeres om disse handlingsplanene.  
 
Svar: Nei, disse handlingsplanene om hva som skal skje i denne typen situasjoner ser skolen som 
interne dokumenter.  
 
Oppfølgingsspørsmål om hvordan informasjonen til klassen er etter denne typen situasjoner. Svar om 
at her kan skolen bli bedre, iblant blir alt rettet inn mot oppfølging av involverte elever slik at 
foresatte til øvrige elever ikke blir fulgt opp. Flere foresatte til stede bekreftet at de ikke hadde blitt 
informert av andre enn egne barn. Rektor repliserte at da må skolen bli flinkere her.  
 
Oppfølgingskommentar at det er viktig at vi som foresatte vet at vi kan melde inn til skolen. Da skal 
det lages en plan som foreldre skal involveres i og signere. Rektor svarer at dette er det skolen kaller 
en aktivitetsplan. Skolen har en god del aktivitetsplaner, og her er foreldre er alltid involvert.   
 
Spørsmål om det ligger generell info om dette ute på nettet? Svar: Ja, det skal ligge ute. 
Presentasjonene fra foreldremøtene skal også legges ut. Skolen har bare ikke rukket det ennå.  
 
(etter FAU-møtet: Rustad skoles nettsider ligger på https://rustad.osloskolen.no/. Informasjonen om 
alle elevers rett til et trygt og godt skolemiljø ligger på denne lenken. Og presentasjonene fra 
foreldremøtene har blitt lagt ut etter møtet og ligger her.) 
 

- Spørsmål knyttet til stor utskifting av lærere ved Rustad. Det var åtte lærere som sluttet ved 
skolen til sommeren, seks av disse flyttet utenbys mens to lærere skiftet jobb til andre skoler 
i Oslo. Skolen har 50 lærere og totalt 90 ansatte, rektor synes ikke dette er veldig høyt. Det 
gjennomføres avslutningssamtaler og questback når ansatte slutter, og det har ikke vært gitt 
uttrykk for mistrivsel.  

 
Oppfølgingskommentar om at det er viktig å få fram dette, det går et rykte om at unge lærer slutter.  
Svar fra rektor at av de åtte var det to som var unge.  
 
Spørsmål om nyansatte får veiledning.  

https://rustad.osloskolen.no/
https://rustad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://rustad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/foreldremoter/


Svar: Ja, Osloskolen har et 50 timers kurs for nye lærere, samt at de får oppfølging og jevn veiledning 
det første året. Kombinasjon av leder og erfarne lærere som veiledere. Noen med personalansvar og 
noen uten.  
 
 

2. Velkommen til FAU: dette gjør vi, presentasjon av årshjul. Vi har møter hver 6.uke, men en 
del av FAU-arbeidet skjer i arbeidsgrupper mellom møtene.  

 
FAUs årshjul ble presentert av Gry Veiby og Steinar Alsos fra styret. Presentasjonen og årshjulet 
ligger vedlagt.  
 
 

3. Valg av FAU-ledelse 
 
FAU skal velge ledelse, representanter til driftsstyret (DS) og representanter til skolemiljøutvalget 
(SMU). Følgende ble foreslått 
 
FAU-styre 

• Leder: Gry Veiby 2B 
• Nestleder Anita Nordli 3B 
• Styremedlem: Stein Tollefsen 3D  
• Styremedlem: Steinar Alsos 2C  
• Styremedlem/økonomiansvarlig (ingen forslag ble lagt fram) 
• Styremedlem (evt) 

 
FAU-representanter i Driftsstyret 

• Roger Vinje 6B 
• Steinar Alsos 2C 

 
FAU-representanter i SMU 
Ingen kandidater innstilt 
 
Valg: Alle foreslåtte kandidater til FAU-styre og driftsstyre ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen 
som under møtet meldte seg til vervet som kasserer eller SMU-representanter. FAU-styret fikk 
fullmakt til å finne kandidater til disse vervene.  
 
 

4. Valg av kasserer 
Se over  
 
 

5. Presentasjon av gruppene. Hva er viktig for gruppa? Hvilke saker er det gruppa jobber 
med? 

En representant fra hver gruppe informerte om hva gruppa driver med. I tillegg ble det foreslått 
muligheter for å etablere en språkgruppe og en økonomigruppe, dersom det er interesse for det.  
 
I tillegg gikk vi igjennom arrangementene som er planlagt. Det første er høstfesten 10. oktober, som 
2. og 3. trinn har ansvaret for sammen med skolehagegruppa.  
 
 

6. Alle velger seg en gruppe. Tenk gjennom i forkant om det er noen grupper som appellerer 
til deg - hva har du mest lyst til å jobbe med. 



Her gikk alle i de gruppene som de kan tenke seg å delta i. I tillegg ble det sendt ut ete skjema hvor 
alle skrev opp hvilke grupper de kan tenke seg å bli med i. Skjemaet ligger vedlagt referatet.  
 
  

7. Annet?  
Klasselister. Det ble informert om arbeidet opp mot Utdanningsetaten for at klassene skal få 
klasselister på   
 


