
Referat fra FAU-møte ved Rustad skole 10 desember 2019.  

 

Til stede 

Marit Pettersen Høkedal (1A), Gyda Beisland (1B) 

Linda Osmundnes (2A), Cathrine Risvik (2B), Lina Merit Jacobsen (2C), Steinar Alsos (2C) 

Anita Nordli (3B), Hanne Helvig (3B), Eivind Kristoffersen (3C), Tone Li Sandvik (3D), Tone Aase (3D) 

Anne Cecilie Oterkjær (4A), Anette Gjernes (4B), Ingrid Singsaas (4C) 

Kristian Skjellum Aas (5B), Terje Colbjørnsen (5C)  

Linda Osmundnes (6A), Espen Johansen (6B), Thor Moldestad (6C)  

Åse Karen Westad Fjeld (7A)  

 

Møteleder: Anita Nordli 

Referent: Steinar Alsos 

 

Agenda:  

1. Rektors halvtime  
2. Forslag til ny SMU: Stein Tollefsen 
3. Erfaringer fra julegrantenning 
4. Flerkulturell gruppe orienterer 
5. Trafikksikkerhetsgruppa har vært på Hjertesone-møte, og trenger flere medlemmer 
6. Fakkeltog - FAU skal bidra med pepperkaker og saft 
7. Utbyggingsgruppa orienterer 
8. Annet 

 
Viktige datoer - FAU-møter framover: 

 
21.januar 
3.mars 
21.april 
26.mai 
 

1. Rektors halvtime  
Rektors halvtime gikk ut siden rektor og øvrig skoleledelse er på ledermøte i skolekretsen.  

2. Forslag til ny SMU: Stein Tollefsen 
Stein Tollefsen ble enstemmig valg som FAU-representant i Skole-Miljø-Utvalget 

 
3. Erfaringer fra julegrantenning 

Kort runde med hvordan folk syntes julegrantenningen i skolehagen hadde vært, de som hadde vært 
der var fornøyd og syntes det var et fint arrangement.   

 
4. Flerkulturell gruppe orienterer 

Utgikk, ingen fra gruppa var til stede 
 
5. Trafikksikkerhetsgruppa har vært på Hjertesone-møte, og trenger flere medlemmer 

Kristian Skjellum Aas orienterte om status på vegne av gruppa. Trafikkgruppa jobber med Hjertesone-

prosjektet, det var møte nylig om hva dette innebærer. Det er opp til hver enkelt skole å definere 



hvilket fysisk område som skal være skolens hjertesone. Målet er å gjøre det sikrere å gå og sykle til 

skolen, at flere gjør dette og færre blir kjørt. Det ble organisert en trafikktelling i fjor. Ga et anslag om 

hvor mange som blir kjørt – de anslår ca 10 % og det er relativt lavt.  

Ekeberg skole og Rødvedt skole er pilotskoler. Ekeberg litt over 10 %, Rødvedt på opp mot 30 % når 

prosjektet starter – det er lavere nå. Rødvedt ligger skolen langs naturlig bilvei, mens Rustad skole 

ligger i en blindvei i alle retninger så uansett er det omvei å kjøre.  

Rødvedt fått ned antall farlige hendelser betraktelig. Gruppa har fått masse innspill fra Ekeberg og 

Rødvedt, men de ligger annerledes til så en del av dette må vi finne ut av selv.  

På Ekeberg hadde de hatt Kick-off – det har vi også lyst til. Ofte kjekt å ha litt fuzz om dette … få litt 

oppmerksomhet. Vi bør også etablere en prosjektgruppe. To, eller kanskje flere fra FAU, gjerne fra 

Elevrådet, fra ledelsen, kanskje flere. Blir enige om et sett med tiltak som meldes inn mot 

Bymiljøetaten.   

Kommunen ville ha innspill innen 20. november, trafikksikkerhetsgruppa samlet innspill fra FB-sider 

etc og sendte. Viktige innspill:  

• Parkering på gangveier mot skolen, fotgjengere må gå i veien.  

• Bilparkering er rett inn i hovedinngangen og inngangen til AKS.  

• Kjøring i PBV når det er vinter og smalt 

Det er laget en app for barn, Trafikkagenten, hvor barn kan melde inn utfordringer de finner langs sin 

skolevei og kan melde inn der. Det er ønskelig at alle hjertesone-prosjekter bruker det. Men det har 

jo noen utfordringer, det krasjer mot skolens ønske om ikke mobil. Og om overvåking. Og om at 

ungene kanskje ikke skal gå og se på mobilen i trafikken. Det ble understreket at ingen kan pålegges å 

bruke appen, selv om etaten anbefaler det. Uansett må det være opp til foresatte. Det kom innspill 

om å bruke appen foresatte og barn sammen, når man har noe å melde inn.    

Innspill: 

- Det mangler skilt i bunn av Paal Bergs vei samt et par andre steder. 

- Vi har oversikt over mange av trafikkfellene allerede. Lenger ut i skolekretsen er det kanskje 

noe annet. 

- Viktig å se dette i sammenheng med utbyggingen. Det kommer etter all sannsynlighet til å bli 

mer ulovlig parkering i byggeperioden. 

- Det er lenge siden vi har blitt bedt om å ikke kjøre fra skolen sin side. Vi kan oppfordre til 

dette fra FAU 

Spørsmål om politietaten er involvert. Svar: Ja, men ikke på detaljnivå.  

Gruppa trenger flere folk!  

Gruppa kan skrive en kort oppsummering om hva som skjer, som sendes ut.  

 
6. Fakkeltog - FAU skal bidra med pepperkaker og saft 

Fakkeltoget 20 desember. FAU skal dele ut pepperkaker og saft. Det ble sendt ut en liste hvor folk 

som kan være med. Gry Veiby og Steinar Alsos holder i dette.  

 
 
 



7. Utbyggingsgruppa orienterer 
Utbyggingsgruppa. Lina Merit Jacobsen fra gruppa informerer. Det har ikke skjedd så mye mer siden 

sist. Det kommer et nytt møte, vi får komme til plan og bygg for å legge fram våre syn. Har ikke fått 

dato for dette.  

Spørsmål om hvilke virkemidler vi har for å stå på krava for AKS-paviljong, samt om hvorvidt 

forsinkelse kan medføre skolegrense-justeringer etter hvert 

Svar: Vi vet ikke om vi risikerer skolegrense-justeringer. Men dette kan evt brukes som press for å få 

paviljong, 2015-kullet er stort. Viktig å ha dette i bakhodet. Vi har argumentert tydelig for å få 

paviljonger – at samlingssalen ikke er godt nok for AKS. Skolen og FAU er tydelige på dette. Men 

utdanningstaten og plan og bygg mener ikke det.  

De må se på nye løsninger mht parkering. Bymiljøetaten er inne og se på dette.  

 
 

8. Annet 
- Innspill til appen – skolemelding, det blir iblant litt mye informasjon i mange kanaler på en 

gang … NB dette må vi i så fall sende det til etaten, det er ikke noe Rustad kan gjøre noe med. 

Og vi må kanskje bidra til å stramme opp litt at folk sjekker eposten sin …  

 

- Rapport fra møtet i Driftsstyret. Vi har lagt fram forslaget om skriftlig redegjørelse om hva 

ledelsen vil gjøre for å bedre kommunikasjonen mellom AKS og foresatte, og forslaget ble 

vedtatt.  

 

- FAU har støttet reparasjon av lys ved skøytebanen.  

 

- Klasselister. Følgende klasser rapporterte at de ikke hadde fått klasselister: 3D, 3B, 2C, 4B, 

5A og 4C. I flere klasser har det blitt tatt opp at det er uheldig at det har tatt så lang tid, og at 

det er skadelig for samholdet i klassen. Det ble også etterlyst at FAU ble lovet klasselistene 

ved skolestart, mot taushetserklæring, det har ikke skjedd.  

 

Det kom enkelte forslag til hvordan foreldre kan kommunisere bedre dersom denne 

praksisen fortsetter. Forslag om å utvikle skolemeldingsappen til å sende meldinger, om å 

bruke barnas epostadresser via skolemailen. Også forslag om at man ved innskriving til 

skolen kan si ifra om at man godtar å stå på klasselister, evt at man får dette inn i samme 

rutiner som eksempelvis fototillatelser.  

 

- Aldersgrenser mht spill og film. Det er utfordrende når det er ulik aldersgrense på spill og 

filmer fra familie til familie. Samtidig er det veldig vanskelig å gjøre noe med dette. Det 

viktigste vi gjør er å snakke om dette på hvert eneste foreldremøte, og ha åpenhet om at folk 

har forskjellige regler og grenser. Det er viktig å ha dialogen på trinnet. Og det er mange 

måter å ta det på. God kommunikasjon er det viktigste.  

Det kom innspill om å få Barnevakten tilbake. Kan informere om at Barnevakten finnes. 

Politiet har også en veileder som er veldig god.  

- Skjermbruk under lunsj. Dette er et tilbakevendende tema. Noen sier at det blir for lite tid til 

å spise, det skjer for mye annet. Barn er veldig forskjellige. Noen glemmer å spise. Det gjelder 



en del. Britt sier at det ikke skal være hovedregel om at de skal se på film. Flere nevnte at det 

er gode erfaringer med høytlesing i spisepausene. Vi vurderer om vi skal ta dette videre. 

  

- Rutiner ved fravær og ved skade på skolen. FAU-styret har fått et innspill fra foresatte som 

har opplevd at det ikke har blitt tatt kontakt fra skolen ved fravær som ikke var meldt inn, 

samt at man ikke har fått god nok tilbakemelding ved skader. Dette har andre også opplevd. 

Særlig på AKS. Vi tok en kort runde for å høre om dette var noe flere hadde opplevd. Flere 

bekreftet dette, og vi bør ta det videre om hvordan rutinene er mht om skader meldes inn på 

riktig måte og om rutinene er gode nok med hensyn til purring når elever ikke kommer og 

det ikke sies fra.  

 

- Glemmekasser. Tilbakemelding fra skolen at de ikke vil ha glemmekasser pga brannfare. FAU 

etterspør fortsatt bedre systemer for å finne igjen gjenglemte klær.  

 

 


