
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Rustad skole 

Referat fra møte 25.05.2021 

Tilstede: Steinar Alsos, Hanne Eldby, Jorunn Gulbrandsen, Marthe Lunde, Claudia 

Berger, Heidi Kase og Vigdis Tveter 

 

Frafall: Roger Vinje, Veslemøy Kjensli  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Rustad skole  

Møtested: Digitalt   

Møtetid: Tirsdag 25.05.2021 kl. 1630-1730  

Saksbehandler: Linda Stranden  

Telefon: 23 38 65 00  

 

 

 
 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 9/2021 Godkjenning av saksliste 

Sakslista godkjennes. 

 

Sak 10/2021  Godkjenning av referat fra 10.02.2021 

 Referatet godkjennes. 

 

Sak 11/2021  Informasjon om skolestart 2021 

Skolen har ansatt det som er nødvendig før skolestart. Det har vært gode 

søkere, og alle behov er dekket. Det opprettes et team av miljøarbeidere 

som skal jobbe med skolemiljøet, med grupper av elever og enkeltelever. 

Skolen oppretter også et spesialpedagogisk team som får ansvar for 

spesialundervisning, tilpasset opplæring og sosialpedagogisk arbeid. Disse 

to teamene skal samarbeide tett. 

 

Det blir 82 nye 1. klassinger til høsten. Alle søkere til skolen har fått plass. 

Det opprettes tre klasser. Det blir store klasser slik som i år, men 

lærernorm ivaretas, og det blir ellers god dekning av voksne. Skolen vil 

fremdeles bruke blant annet uteskole som alternativ opplæringsarena. 

Dette har fungert godt i år. 

 

Skolen er i gang med timeplaner for neste år. Det legges opp til en litt 

annerledes inndeling av timeplanen, både som følge av ny læreplan, i 

tillegg til at man velger å ta med seg positive erfaringer fra Corona-

perioden. 

 

 



Sak 12/2021  Rustad Skole og AKS – Økonomi 

                         Økonomirapporten tas til etterretning. Det er vanskelig å vite om 

prognosen stemmer, da skolen ikke vet hvordan smittesituasjonen og 

dertil tiltaksnivå er til skolestart. Prognose på både skole og AKS 

forutsetter normal skoledrift fra august. 
 

Ordinær åpningstid for AKS er 07.30-16.30. Rustad AKS har en periode hatt utvidet åpningstid 

til kl. 16.45. Det er svært få som benytter seg av tilbudet etter kl. 16.30. Fra 

neste skoleår vil AKS derfor stenge kl. 16.30. 

 

Sak 13/2021  Orienteringssaker 

   - Nytt fra elevrådet –  

• Det har ikke vært avholdt elevrådsmøter grunnet rødt nivå, men rektor får 

meldinger fra elever om at det fremdeles er greit på skolen, men at man er lei av 

smittetiltak.  

    - Nytt fra FAU -  

• FAU er svært fornøyde med at det skjer mye positivt med skolehagen. 

• FAU har uttalt seg i forbindelse med planlagt nytt værested for  rusmisbrukere. 

Skolen har også fått anledning til å komme med sitt syn på dette.  

• FAU trenger å rekruttere representanter til sitt styre. Skolen gir beskjed hvis 

man vet om aktuelle kandidater.  

 

Sak 14/2021  Eventuelt 

Den nye skolebehovsplanen ble drøftet.  

 

Det er enighet om at Driftsstyret skal sende høringssvar. Skolen utarbeider dette, og 

sender på epost til medlemmene av DS. Forslag til svar er vedlagt.  

 

Frist for å komme med tilbakemelding på høringssvaret settes til 7. juni.  

 

 

Kopi til:     Håkon Dreyer (1.vara), Kristoffer Ringerike (2.vara), Vegard Jacobsen 

(3.vara) 

 

 

 


