
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Rustad skole 

 

Referat fra driftsstyremøte 03.12.2020 

Tilstede: Steinar Alsos, Jorun Gulbrandsen, Marthe Lunde, Linda Stranden, Vigdis Tveter, 

Hanne Eldby, Claudia Berger 

 

Forfall: Roger Vinje  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Teams  

Møtetid: Torsdag 03.12.2020 kl. 1630-18.30  

Saksbehandler: Linda Stranden  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 
 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 32/2020 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: På grunn av sykdom ble møtet utsatt til 03.12.20.  Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 33/2020 Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Sakslista godkjennes. 

 

Sak 34/2020 Godkjenning av referat fra 13.10.2020 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

Sak 35/2020 Ordensreglement – revidering 

Ordensreglementet er revidert. Svært få endringer i innhold, men oppdatert etter 

gjeldende lover og regelverk. Det har ikke vært anledning til å ta orientere om disse 

endringene i personalet/elevråd. Det gjøres så fort det er praktisk mulig. 

 

Det har sneket seg inn to feil i utgaven sendt til DS. Disse endres i ettertid og gjelder 

følgende:   

 

Krav om sykkelkort strykes. Alle har lov til å sykle til skolen.  

 

Forbud om mobiltelefon/mobilklokke endres til følgende: "Mobiltelefon/mobilklokke er 

ikke tillatt brukt i skoletid eller på AKS."  

Selv om skolen har dette forbudet om mobiltelefon/mobilklokke er det i helt spesielle 

tilfeller anledning til å tillate bruk etter avtale med kontaktlærer.  

 

Sak 36/2020 Ny beredskapsplan 

Beredskapsplanen er revidert og oppdatert til ny mal for Osloskolen. Den er utvidet, og 

har nå flere tiltakskort/områder. Planen har vært tatt opp som sak i AMU. Den vil bli 

gjennomgått på nyåret i personalet. Planen er dynamisk, og vil endres ved behov. Skolen 

gjennomfører både skrivebordsøvelser og praktiske øvelser jevnlig. 



  

En erfaring fra nedstenging i mars 2020 er at det kan være behov for å nå ut til foreldre 

på flere språk dersom det skjer alvorlige hendelser. Det kan også skje at 

skolemeldingsappen ikke har stor nok kapasitet. FAU kan bistå med å sende informasjon 

ved behov. Skolen tar det med i beredskapssystemet sitt. 

  

Skolen har JOD-tabletter ved en evt. atomulykke eller lignende. Det vil bli sendt ut 

samtykkeskjemaer til foreldre knyttet til dette. 

 

Skolens informasjonsrutine ang. hendelser i det daglige vil bli gjennomgått. Det er en 

fordel at foreldre får informasjon raskt, slik at spekulasjoner og misnøye kan forebygges. 

  

Sak 37/2020 Diverse informasjon 

 Elevråd – Har hatt møte 17.11.20. Det er nå laget plan for elevrådsmøter en gang pr. 

måned fram til sommeren. Rektor har ansvaret for møtene. Referat fra møtene sendes 

klassene og FAU til orientering. Elevrådet melder at det er jevnt god trivsel på skolen, 

noe uro i enkelte klasser, og noe stygg språkbruk. Ledelsen tar dette videre. Elevene er 

også opptatt av fysisk miljø på skolen. Ønsker og behov meldes vaktmester. 

 

 Arbeid med strategisk plan og ny læreplan – Frist for strategisk plan er utsatt til februar. 

Ingen store endringer i mål og tiltak. Det er fremdeles behov for å jobbe med 

grunnleggende ferdigheter, begynneropplæring og skolemiljø.  

 

Ny læreplan er i bruk, og ledelsen opplever at det er bevissthet rundt denne i daglig 

arbeid. Det er noe mindre oppfølging enn ønsket, grunnet smittevern som forhindrer 

fellesmøter. Rektor er imidlertid fornøyd med arbeidet som gjøres på tross av dette. 

Rektor presiserer også at ansatte er svært flinke til å tilpasse seg situasjonen, og at 

endringsviljen og endringskompetansen er svært god.  

 

 Økonomi 

Det er ytterligere underskudd. Dette er koronarelatert, og føres på eget prosjekt. Det gis 

signaler om at dette skal dekkes, og noe er allerede kommet inn. Utgiftene går i 

hovedsak til ekstra renhold, vikarer, antibac osv.  

 

 FAU – ingen store saker å melde om. FAU er fornøyde med at skolen arrangerte 

Halloween- feiring i år. Foreldre er også fornøyde med at det kommer mye og tydelig 

informasjon fra skolen.  

Man ønsker å få til en større skolehagegruppe. 

Det er en utfordring med mangelfulle klasselister. Dette skyldes at foreldre må inn å 

godkjenne hvilke informasjon som deles med andre. Skolen og FAU samarbeider om å 

få foreldre til å gjøre dette. 

 

Sak 38/2020 Eventuelt 

 Det er registrert 83 skolestartere for skoleåret 2021/2022. Skolen har kapasitet til 84. Det 

betyr at det pr. nå ikke er plass til søkere fra andre skoler. Dette kan endre seg, og vil bli 

avklart i løpet av våren.  

 

Det er digital innskriving for alle skolestartere i Oslo dette året. 

 



 På spørsmål om en evt. skolefrokost på Rustad skole forteller rektor at det er dialog med 

Skullerud skole om dette. Skullerud har god erfaring. Det kan evt. bli aktuelt når skolene 

driftes på grønt nivå. 

 Ny assisterende rektor starter etter juleferien. Det er ikke avgjort hva man skal gjøre med 

stillingen som sekretær. Disse oppgavene fordeles nå mellom alle i ledelse og 

administrasjon. Det vil bli gjort en analyse av behov før en evt. utlysning. 

 

   

Neste møte avtales til 18. januar 2021. 

 

 

  


