
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Rustad skole 

Referat fra driftsstyremøte 07.06.2022 

Tilstede: Rune Pram Østby, Edit Eikeland, Jorunn Gulbrandsen, Marthe Lunde, , 

Heidi Kase og Vigdis Tveter, Linda Stranden, Jan Petter Pettersen, Håkon 

Dreyer 

 

Forfall: Hanne Eldby, Roar Gravdahl, Ernst Martin Jensen Bryde-Eriksen  

Møtested: Personalrommet  

Møtetid: Tirsdag 07.06.2022 kl. 1630-1800  

Saksbehandler: Linda Stranden  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 8/2022  Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 9/2022  Godkjenning av saksliste 

Sakslista godkjennes. 

 

Sak 10/2022  Godkjenning av referat fra 18.01.2022 

  Referatet godkjennes. 

 

Sak 11/2022  Strategisk plan 2022 

Skolen er i rute på de fleste punkter i Strategisk plan. De fleste mål og tiltak skal være 

med over tid. Det satses på lesing, skriving og begreper, i tillegg til læringsmiljø, 

miljøteam og "laget rundt elev og lærer". Alle satsninger skal henge sammen.  

 

Biblioteket er styrket og det satses på å ha kun leselekser i alle fag fra neste skoleår. 

Det skal drives tilpasset undervisning på alle nivåer. 

 

Sak 12/2022  Økonomi skole og AKS 

Tertialrapporter for april gjennomgått. Skolen styrer mot et planlagt merforbruk. Er i 

rute med dette dersom forbruk knyttet til Covid-19 blir refundert.   

 



AKS har et stadig mindre budsjett til aktiviteter. Dette grunnet lite kompensasjon for 

gratisplasser og lav betaling grunnet mange foreldre med dårlig økonomi. Miljøteamet 

skal ha flere aktiviteter fra neste skoleår. 

 

Sak 13/2022   Informasjon om skolestart 2022 

Det er ansatt 5 nye lærere i tillegg til at noen i midlertidige stillinger har fått fast 

stilling. Ny utlysning ute nå da det er behov for styrking av småskolen.  

 

Det er 82 skolestartere. Alle i skolekretsen har fått plass. Noen søkere fra andre 

skolekretser står fremdeles på venteliste. Det har vært gjennomført besøksdag og 

foreldremøte for nye 1. klassinger.  

 

Sak 14/2022   Orienteringssaker 

Elevråd: 

• Har jobbet med resultatene av elevundersøkelsen. 

• Er opptatt av bevissthet rundt stygg språkbruk. 

• Er opptatt av å øke bevisstheten rundt krenkelser på nett. 

 

Skolen:  

• Har vært to møter i Skolemiljøutvalget. Elevenes innspill har vært viktige saker. I 

tillegg er det utarbeidet nytt årshjul. Man har også jobbet med Skolemiljøplanen.  

FAU: 

• Fint å være i gang med arrangementer igjen. Skoledisko, Vårutstilling og 17.mai-

arrangementet ble bra. Det er ønske om å ha et større arrangement også på 

høsten.  

• Skolens uteareal trenger en oppgradering. Foreldrerepresentantene ser på 

muligheten for å søke ulike stiftelser om tilskudd til for eksempel lekeapparater. 

 

 

Sak 15/2022   Eventuelt 

• Skolen sørger for at referater legges ut på skolens hjemmeside. 

 

 

 

  

  

Kopi til: Vegard Jacobsen (3. vara) 



 

 

 

 

 

 

 

 


