
Referat FAU-MØTE  

Tirsdag 1.mars 2022, kl. 18.00 i samlingssalen.  

Skolen: Rektor Linda Stranden, Ass. rektor Heidi Kase, Avdelingsleder Vigdis Tveter, Avdelingsleder 
Anna Horgen 

Deltagere: Gry Veiby – Styret, Steinar Alsos – Styret, Stein Tollefsen – Styret, Anita Nordli – styret, 
Anette 7B, Ida Bøe 2B, Hege Nydal 1B og 3C, Ida Endestad 1A, Karoline Henriksen 6B, Lasse Kavli 5D, 
Mari Boysen 5C, Hilde B. Sivertsen 5A, Ane Fyksen 2C, Tove Johannesen 5B, Janicke Leiren 2A, Mette 
Karin Welle 6A, Tannaz Chegini-Sundar 5C, Mariann Fergem Faal 4C, Elisabeth Palmgren 7C, Katica Ilic 
6C, Oda Pettersen 1B, Christian Sørensen 3A, Rune Pram Østby 1C, Johanne Severinsen 5A,  

Referent: Stein Tollefsen – Styret,  

Rektor orienterer 

Det er fortsatt stort fravær blant både lærere og elever. Det er nå Ingen restriksjoner slik at elever 
kan være sammen på tvers av elevgrupper. Dette gjør at lærer ressursene blir utnyttet 100 % og man 
unngår å måtte sende hjem elever på grunn av for få lærere på jobb. 
 
I forbindelse med situasjonen i Ukraina så opplyste skolen om at de har et beredskapslager med jod 
tabletter.  
Alle elevene vil motta et samtykkeskjema som har flere punkter enn bare jod tabletter. 
Dette skjemaet bes sendt tilbake til skolen senest fredag 4. mars.  
 
Elever som er direkte berørt av krigen i Ukraina blir ivaretatt. 
 
SMU: 
Det vil bli avholdt møte i skolemiljøutvalget så snart som mulig.  

 
1. Klassesammensetning 

 
Rektor: 
Rustad skole vil innføre en rutine der de setter sammen klasser på nytt på 4. trinn. Før 
oppstart av skoleåret 2022-2023 gjør de endring i klassesammensetting på 4. og 5. trinn, altså 
for elevene som inneværende skoleår går i 3, og 4, klasse. 
Dette vil bli en fast rutine og 1. klasse foreldre vil bli orientert ved skolestart. 
 
Det vil bli sendt ut en orientering til foresatte som skolemelding, en kortversjon. 
Alle foresatte vil bli orientert om denne beslutningen på foreldremøte for 3. og 4. klasse 
onsdag 9. mars. 
 
Det har vært en utfordring på 5. trinn med å opprette kontakt i ny klasse mellom foreldrene. 
Vi ble enige om at skolen må ta et større ansvar og legge til rette for at klassen/foreldre kan 
møtes – flere forslag til møtearenaer. 
 
 

2. Skoledisco – avholdes torsdag 7. april mellom klokka 18.00-21.00 
 
Rektor: 
Skolen vil lage noe opplegg i samarbeid med elevene. 
Det er ikke alle som vil danse og det er viktig å ha et tilbud til alle. 



Dette er et gratis arrangement og både skolen og FAU bidrar med midler. 
  

Plan for kvelden er:  
Musikk – spill lister. 
Pizza  
Allergikere blir ivaretatt. 
Kaker – foreldregruppa. 

Avdelingsleder Vigdis Tveter vil sende ut informasjon til trinnet. 
 

3. 17-mai 
Rektor: 
Deltagelse i toget - påmeldingsfristen er 8. mars. Det ble besluttet at Rustad Skole skal delta i 
år. Skolen vil spørre alle trinn om de vil være med. 
 
Skal man gå hvert år, annethvert år? Skolen og FAU vil ta en beslutning ved oppstart av neste 
skoleår. 
Det er veldig mye å organisere for en skole med 500 elever. Som regel har litt over halvparten 
deltatt i tidligere år. 
Klassekontaktene kan være med i toget. Det er av og til vanskelig å få lærere til å stille opp på 
grunn av egne barn å følge opp etc. 
 
Underholdning – skolekor? Hva er hyggeligst å gjøre.  
17. mai er en lang dag for både elever, lærere og foresatte. Derfor vil skolen se på 
morgenrutinen på 17-mai og se på hva de kan gjøre av endringer. 
Det er 5. klasse trinnet som står som ansvarlig for 17-mai arrangementet. 
Utfordring med å få tak i leker, er det andre måter å gjøre dette på?  
Loddsalg – hvem skal få pengene fra dette. Rustad IL eller FAU? 

 

 
4. Utbygging 

 
Utbyggingsgruppa redegjorde for hvor i prosessen man nå er, og ba om råd fra FAU om videre 
mandat for hvorvidt de skal gå videre med å prøve å sikre bedre lokalisering. FAU var delt 
fordi dette kan forsinke prosessen med nytt bygg. Det ble konkludert med å ha et nytt møte 
med presentasjon av plantegningene, enten i forlengelse eller i forkant av neste FAU-møte, 
eventuelt et separat møte 
 
 

5. Eventuelt 
 
Nettvett = holdninger/holdningsarbeid. – Forklare barna om dette.  
Er med i læringsplanen. Skolen er pliktig til å ta opp dette med elevene i 
undervisningsøyemed. 

 
Digital læring – Teams gruppe – noen elever har klart å lage en gruppe hvor ingen voksne er 
med.  
Hva gjør man når man oppdager det. Oppdaget ved en tilfeldighet.  
Ved slike tilfeller så må skolen sende e-post til utdanningsetaten for å få slettet gruppen. 
Generelt så må vi foreldre være mere nysgjerrige på hva barna våre gjør på sosiale medier. 

 
 



 
Minner om: Ny FAU-ledelse må snart på plass 
 
Oversikt over FAU møter 2022:  

 
 

Tirsdag 5. april 
 


