
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Rustad skole 

 

Referat 

Tilstede: Roger Vinje, Steinar Alsos, Hanne Eldby, Jorunn Gulbrandsen, Marthe Lunde, Ernst 

Martin Jensen, Heidi Kase, Vigdis Tveter, Linda Stranden 

 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Teams  

Møtetid: Tirsdag 21.09.2021 kl. 1630-1830  

Saksbehandler: Linda Stranden  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 
 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 15/2021 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjennes. 

 

Sak 16/2021 Godkjenning av saksliste 

Sakslista godkjennes. 

 

Sak 17/2021 Godkjenning av referat fra 27.05.2021 

Referatet godkjennes. 

 

Sak 18/2021 Skolen forteller: Oppstart skoleåret 2021 

• Det har vært en god oppstart. Noe utfordrende i forbindelse med mye 

koronasmitte, og en del fravær i personalet grunnet koronatiltak. Har likevel 

vært forsvarlig skoledrift. Det oppleves at ansatte føler seg trygge på jobb tross 

smittesituasjonen.  

• Det er gjort noen organisatoriske grep for å styrke arbeidet med læringsmiljøet 

og tilpasset opplæring/spes.ped. Miljøteam og spes. ped. team er opprettet.  

• Koronatiltak er evaluert. Skolen har tatt med seg det som har fungert bra forrige 

skoleår. 

• Skolen er opptatt av å bidra til å forebygge utenforskap og utjevne sosiale 

ulikheter. Gratisprinsippet holdes høyt. 

• Det er kapasitetsutfordringer på flere skoler i området knyttet til neste års 

skolestartere. Skolene samarbeider om denne utfordringen. Mer informasjon 

kommer. 

 

Sak 19/2021 Diverse informasjon 

Elevråd  

• Har hatt sitt først møte. Møtefrekvens er satt til en gang i måneden. 

• Er spesielt opptatt av at arrangementer og fellesaktiviteter kan komme i gang 

igjen. 

• Har mange ønsker knyttet til utstyr og uteområdet. 



• AKS har kommet i gang med AKS-råd for elevene. De skal være med å 

bestemme aktiviteter i AKS-tid. Er elevenes behov det samme som foreldrenes 

ønsker? 

 

Arbeidet med implementering av ny læreplan 

• Læreplanen er ikke ny lenger. Nå systematiseres planene i Udirs verktøy. 

• Det legges opp til periodeplaner, og noen fag bolklegges. 

• Tverrfaglige emner har hovedfokus i periodeplanene. Årstimeregnskap er 

viktigere enn antall timer i de enkelte fag hver uke. 

 

Økonomi 

• Merforbruk knyttet til Korona er kompensert. Både skole og AKS drives 

forsvarlig, og i henhold til budsjett. Skolen vil få et planlagt merforbruk som tas 

med inn i 2022. Det er planlagt innsparing også i 2022 for å komme i balanse. 

 

FAU 

• Endelig fysisk møte etter et år på Teams. 

• Mange nye representanter. Mye engasjement. 

• Møteplan med 6-7 møter i løpet av året. Arbeidsgrupper er etablert.  

• Ny representant til Driftsstyret er valgt. 

 

 

Sak 20/2021 Eventuelt 

   

   

  

 

 

 

 

 

  

Kopi til: Gry Veiby, Haakon Dreyer (1.vara), Kristoffer Ringerike (2.vara) og Vegard Jacobsen 

(3.vara) 
 


