
 

Møtereferat fra FAU-møte tirsdag 23. mars 2021 kl. 1800-18.30 

Til stede:  

Rektor Linda Eek Stranden og ass. rektor Heidi Kase (rektors halvtime) 

Fra FAU: Marianne Braadland Konstali, Anne Hærnes, Lina Merit Jacobsen, 

Anita Nordli, Mila Zaharinova, Karin Carmelli (skolehagegruppa), Linda 

Osmundnes (referent) og Gry Veiby (møteleder),  

 

Rektors tid 

1. Innspill fra foreldre: 

Uteområde 

Skolen har foretatt befaring, undervisningsbygg har ansvaret for noe og for 

eks basketballkurven og gjerder kan vaktmester ta. Elevrådet har også meldt 

inn noen saker. FAU avventer så lenge. 

 

Situasjon rundt levering på skolen.  

Ved endring av tiltak, eller skifte mellom gult og rødt nivå kan det av og til 

være litt innkjøringsproblemer. Det kan være at man opplever at ansatte tolker 

beskjeder fra ledelsen for strengt, og at det da blir lite hensiktsmessige 

situasjoner knyttet til blant annet levering på skolen. Alt er gjort i beste 

mening, men noen ganger oppstår misforståelser, kommunikasjonssvikt osv. 

Det kan være vikarer, nye ansatte osv. Men rektor presiserer at det settes stor 

pris på tilbakemeldinger slik at slike ting kan ryddes fort opp i, hvilket det også 

ble gjort denne gangen. 

 

 

 



Informasjon fra skolen 

Det har kommet innspill fra en forelder om at de syntes det var mye 

informasjon fra skolen i perioder. Dette var ikke et syn alle i FAU delte, og 

dette er det nok generelt delte meninger om blant foresatte. En av FAU-

representantene mente det nettopp i slike situasjoner var viktig med åpenhet 

og heller for mye info enn for lite, slik at man slapp å lure på noe. Rektor 

informerte om at dette alltid er en avveining, men at informasjonen sendes ut 

fortløpende for å unngå spekulasjoner/rykter og engstelse. På den måten 

unngår man at skolen og bydelens smitteteam må bruke uforholdsmessig mye 

tid på henvendelser fra foreldre som søker informasjon. 

 

Kohorter 

Innspill fra foreldre vedr. kohorter og hvordan de organiseres. Rektor 

orienterer om at hvem som skal i hvilke kohorter baseres på at alle skal ha 

noen de trives med og er trygge på, men at det er vanskelig fordi man må dele 

opp på en eller annen måte. Men presisere at det blir gjort feil, og at dersom 

man lurer kan man ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for hvorfor 

eleven er satt i den enkelte kohort. Det er også mulig å gjøre om på kohorter 

etter en helg.  

 

2. Orientering fra rektor 

Påske: AKS er stengt i påsken etter påbud fra Oslo kommune, men har åpent 

for enkelte barn mandag-onsdag for de som har foresatte med 

samfunnskritiske yrker. AKS er i dialog med de det gjelder. 

 

17. mai: Ledelsen ved skolen skal i møte med 17.mai-komiteen førstkommende 

torsdag. I beste fall kan det se ut til at det kan arrangeres noe på skolen og i 

nærområder kohortvis, men det vil tiden vise. Det kom innspill om at noen 



foresatte hadde nevnt at det de ikke ønsket å dele familien på 17. mai, rektor 

presiserte at dette var frivillig. Mulig det blir noe a la i fjor, men vi vet fortsatt 

litt for lite. Skolen bidrar gjerne med noe hvis det er ønskelig.  

 

Skolehagen: ledelsen skal velge en ny skolekontakt som skal ha ansvar for 

skolehagen. Det trengs også flere foreldrekrefter. Nåværende 

skolehagegruppe skal lage et årshjul som implementeres i FAU sitt årshjul.  

 

Det er for tiden lite sykefravær blant de ansatte på skolen, tatt i betraktning 

den tiden skolen befinner seg i. Rektor informerte også om at de ikke er redd 

for å sette inn ekstra ressurser der det trengs, fordi skolen nå har fått 

lovnader om at de vil få igjen utgifter knyttet til korona.  

Både rektor og ass. rektor skrøt av personalet for hvor langt de strekker seg 

for kollegaer og elever, og at de er gode til å finne løsninger. De opplever en 

positiv stemning og er veldig stolte av alle på Rustad skole som gjør en god 

jobb i denne krevende tiden. 

 

 

3. Nytt FAU 

FAU-representanter bør velges før sommeren. Vi satser på at det neste 

skoleår vil være tilnærmet normal drift, og det er viktig å få FAU opp og stå 

igjen. Nye FAU-representanter vil bli valgt på foreldremøter før sommeren, 

uavhengig om de er digitale eller fysiske. Diskusjon rundt hvordan få opp 

engasjementet for å være med i FAU.  

 

Neste FAU-møte: tirsdag 4. mai 

 


