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Møtereferat 

 

 

Tilstede: Elevrepresentant Martin, ansatte-representanter Tove Birkeli, Siri Solvang,  

FAU Marianne Egerdal og Stein Tollefsen. 

 

Fravær: Elevrepresentant Maud, ansatte-representant Karin Hanne Nordengen, 

politisk representant Håkon Dreyer 

 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget  
Møtested: Det blå rommet  

Møtetid:  Onsdag 05.02.2020 kl 15.15 – 16.45  

Referent: Tove Birkeli  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

 

Sak 01/2020 Godkjenning av saksliste 

                        Godkjent. Ingen saker til eventuelt. 

 

Sak 02/2020 Godkjenning av referat fra 06.11.2019 

                        Referatet ble godkjent 

 

Sak 03/2020 Elevundersøkelsen 2019 

                        Indeksene for de ulike områdene i undersøkelsen ble presentert, og viser at Rustad 

ligger bedre enn oslosnittet på de fleste områder. Elever og lærere analyserer 

undersøkelsen og utarbeider tiltak på aktuelle områder.  

                        Elevmiljø og mobbetall ble diskutert. Det er økende antall konflikter rundt bruk av 

spill og sosiale medier. Konfliktene oppstår i fritiden og bringes med til skolen. 

Særlig er bildedeling utfordrende. Oppfølgingen av dette krever samarbeid mellom 

skole og hjem. 

Sak 04/2020 Bruk av sosiale medier – videre arbeid 

                       Skolen jobber kontinuerlig med nettvett. 

 Det er utarbeidet mye materiell som skal støtte opp om arbeidet med nettvett. 

 Følgende kan være aktuelt som utgangspunkt for diskusjon på foreldremøter: 

▪ Fra Redd Barna: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-

norge/nettvett/til-foreldremoetet 

▪ Barnevakten.no 

▪ Dubestemmer.no 

▪ Brukhue.no 

                        Foresatte og lærere oppfordres til å bruke dette som utgangspunkt i planleggingen 

av vårens foreldremøter. Her er det ulike utfordringer på de ulike alderstrinn. 

 

 Barnevakten har vært i møte med elever og foresatte på 6.-og 7. trinn. De la vekt 

på: aldersgrenser, nettmobbing, søvn, spilling og at voksne må sette grenser. 

 

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/til-foreldremoetet
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                       FAU har laget en språk gruppe som skal være en brobygger mellom skole og hjem 

der språk er en utfordring. 

 

Sak 05/2020 Hvordan jobbe sammen for mer positiv språkbruk?  

                        Dette krever samarbeid mellom skole og hjem. Det må være null-toleranse for bruk 

av krenkende ord og uttrykk. Voksne må korrigere når det skjer og selv være gode 

forbilder. Det har vist seg å være effektivt med kampanjer der eleven ringer hjem 

og forteller hva de har sagt. Skolen jobber kontinuerlig med positiv samhandling i 

alle grupper. 

  

Sak 06/2020 Nytt skolebygg 

                        Ingen ny informasjon om byggeprosessen. Det er enighet om at det er brakker som                                                                                                                

er løsningen for AKS i bygge perioden. Elevrådet liker forslaget til ny utforming av utearealene.     

Det blir flere tilbud til de eldste.  

 

Sak 09/2020 Nytt fra elevråd 

                        Ikke noe nytt fra elevråd 

 

Sak 10/2020 Eventuelt  

                        Ingen saker til eventuelt 

 

 

Neste møte vil bli 6. mai. Aktuelle saker kan meldes til Siri Solvang minst 14 dager før. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


