
Referat FAU-MØTE  

Tirsdag 23.november 2021, kl. 18.00 i samlingssalen.  

Til stede: Rektor Linda Stranden, Ass. rektor Heidi Kase, Gry Veiby – Styret, Steinar Alsos – Styret, Ida 
Endestad 1A,  Oda Pettersen 1B, Mavia Sande 1C, Rune Peam Østby 1C, Janicke Leiren 2A, Ida Bøe 
2B, Marianne Braadland-Konstali 2B, Christian Sørensen 3A, Øzlem Boyar Altunbas 3A, Anne Hernæs 
3B, Anita Nordli 3C, Edit Eikeland 4A, Kjetil  4A, Hilde Sivertsen 5A, Tove Johannesen 5B, Tannar 
Chegini-Sundar 5C, Mette-Karin Welle 6A, Anne-Lise 6C, Karoline Henriksen 6B, Anette7B, Lena 
Meling 7C,  

Referent: Stein Tollefsen – Styret, 5C og Rektor Linda Stranden. 

1. Rektors tid 

Fravær. 
Jeg ser at det er behov for å informere om at vi i det siste har hatt et økende fravær i 
personalet både i skole og på AKS. Det er mye smitte av ulike virus i samfunnet for tiden, og 
dette påvirker selvsagt oss på Rustad også. 
Takket være god innsats fra personalet får vi det til å gå rundt, men dere kan oppleve at 
enkelte planlagte aktiviteter og tilbud reduseres. Jeg ber om forståelse for det. 
Vi ser også økende smitte på flere klassetrinn, og ber om at det er lav terskel for å teste seg 
ved et eller flere av følgende symptomer: rennende nese, sår hals, hoste, feber, hodepine, 
smak/lukt. Barn må være hjemme til de er i form, også ved negativ test.  
For elever på 5.-7. trinn minner jeg også om testing på tirsdager og fredager. 
 
Aktiviteter. Skolen er opptatt av barnas medvirkning. Hva er det barna vil? På skole, AKS og 
ellers. Dette temaet vil bli tatt opp ved neste elevrådsmøte.  
 
Julearrangement. 
Det vil ikke bli avholdt skolegudstjeneste i Bøler Kirke. Skolens julearrangementer, på skolen 
eller andre steder, er formidling av kultur og tradisjon i Norge. Skolen ivaretar formidlingen 
av hvorfor vi feirer jul. Skolearrangementer skal være inkluderende og skal gjennomføres på 
en slik måte at alle kan delta. På Rustad er det tradisjonelt 50% av elevene som blir med i 
kirken, mens 50% har alternativt opplegg på skolen. Ingen andre arrangementer i skolens regi 
baserer seg på en todeling av elevgruppa.  Skolen har avtale med Bøler kirke om å lage et 
opplegg hvor man har faste besøk i kirken i løpet av barneskolen. Eksempler på innholdet i 
disse besøkene kan være å se på kirkekunst, gå på konsert eller lignende.  
 
Det vil bli sendt ut informasjon fra skolen om hvilke julearrangementer som skal 
gjennomføres i regi av skolen. Det vil blant annet bli julegrantenning, Luciafeiring, 
juleverksted, fellessamlinger og fakkeltog. 
 
Klassesammensetninger. 
Når vi setter sammen klasser på 1. trinn har vi begrenset informasjon om hvordan dette vil 
påvirke læringen. Vi har likevel i skolen tradisjon for å beholde disse gruppene i alle 7 årene 
på barneskolen, selv om vi kan se at det kan være lurt å bryte opp fastlåste mønstre. I år ble 
det gjort endringer for årets 5. trinn.  

Skolen ønsker en fast rutine for ny klassesammensetning i løpet av barneskolen, fortrinnsvis 
etter 3. trinn. Det er ofte naturlig bytte av lærere på denne tiden, og elevene har ofte nye 
venner og andre sosiale kontakter enn de hadde i 1. klasse. I samme rutine vil skolen beskrive 
rutiner for klassesammensetning på 1. trinn og ved overgang til 8. trinn. I samarbeid med 



skolens ansatte vil rektor utarbeide en rutine for dette som legges fram i neste FAU-møte. 
Rutinen skal gi utførlig informasjon om prosessene ved klassesammensetning, argumenter 
for de valg og beslutninger som ligger til grunn for sammensetningene, og skolens 
profesjonsfaglige kunnskap om klassemiljøer og læring. Rutinen vil bli presentert alle foreldre 
og elever for å sikre forutsigbarhet.  

 
Lekser 
På skolen pågår det nå en drøfting i personalet om endring av konseptet lekser. Skolen har 
for dårlige resultater innen lesing og skolen ønsker at det skal være fokus for alle lekser som 
gis. Det skal i sum bli mindre lekser og skolen skal ha kompetanseløft på hvordan gi gode 
leselekser, samt gi foresatte en innføring i hvordan å være en god lesestøtte hjemme.  
Lesing skal skje i alle fag og formålet er å oppnå mengdetrening og leseglede. Det vil bli sendt 
ut varsel/informasjon i forkant. 
 
Strategisk plan. 
Strategisk plan følger kalenderåret. I året 2021 har skolen hatt fokus på grunnleggende 
ferdigheter som lesing, regning og ferdigheter innen IKT. Skolen har blitt 1:1 som vil si at alle 
elever har et personlig læringsbrett eller PC. Skolen står også i en omorganisering som blant 
annet er synlig gjennom etablering av et miljøteam og et spespedteam. All skoleutvikling og 
kompetanseheving i personalet  har fokus på inkluderende opplæring der alle elever skal ha 
en likeverdig plass i klasserommet. I 2022 vil det bli få endringer, men heller presiseringer. 
Strategisk plan legges for et 3-5 års perpektiv med justeringer underveis.  
 
Mobilbruk. 
Skolen presiserer – det er ikke lov med mobilbruk i skoletiden. 
 
 

2. Informasjonsskriv om de ulike arbeidsgruppene i FAU og hvem som kan kontaktes - 
fungerte det? Andre måter å nå ut på? 
 

3. Skolehagegruppa orienterer, de har bla hatt dugnad!  

1. Avholdt gruppemøte med 4 av 5 medlemmer. Her besluttet vi å videreføre 
Skolehagens Venner som frivillig forening. Vi anser fordelene som større enn ulempene 
ved å videreføre den frivillige foreningen. Dette fordi det letter den økonomiske 
håndteringen og sikrer at vi beholder grasrotandelen. Dette ansees som tilstrekkelig for å 
ivareta småinnkjøp som klementiner, skjøteledninger o.l. Egen bedriftskonto vil bli 
opprettet i Skandiabanken. Alle i gruppa=styret i Skolehagens venner vil få disposisjonsrett 
til konto. Denne bankkonto vil bli koblet til eksisterende VIPPS konto/avtale om mulig. Vi 
har også opprettet og gjennomgått Vedtekter og Årsmøteprotokoll hvor foreningen er 
formalisert. Årsmøteprotokollen må underskrives og så må styreendringen initieres i 
AltInn. Hadde tenkt at dette skulle skje i dag, men får ta det igjen - før jul kan være et mål. 
Dokumentasjon (årsmøte + vedtekter vil bli delt i Teams kanalen vi har med skolen) 

2.      Organisert og avholdt høstdugnad. 
11 store og neste like mange små fikk utført de viktigste, men ikke alle oppgavene på 
listen fra Skolehagekomiteen. Vi har også evaulert dugnaden og dokumentajon er delt i 
Teams kanalen med skolen. Skolen ved skolehageomiteen har fått luket og dekket de 
resterende bedene og kjørt ut det som var igjen av treflis så det er kanon.  

3.      Initiert et opplegg for Julegrantenning.  
Skolen v/rektor vil arrangere tenning 01.desember kl 08:45 for alle elever. 



Skolehagegruppa/vi sikrer lys i treet, vi kjøper el-kabel om ikke vaktmester/skolen har noe 
brukandes. 
Oda holder i saken fra vår side. 

4.      Gjennomgått det vi har av materielle eiendeler i skolens bomberom (korpsrommet); 
partytelt, småtteri, termokanner. Støtter at bruken av dette kan deles mellom korps, 
Skolehagegruppa, Skolen og andre sosiale arrangement. Eiendelene skal vurderes flyttes 
ifm opprydding at «FAU lageret» ( bak scenen) og "korpsrommet" (i kjelleren).. Rektor har 
muligens noe mer info om saken. 

5.      Publisert artikler i FB gruppen for å skape oppmerksomhet rundt Skolehagen som 
fantastisk ressurss. Oppforderer igjen alle som benytter skolehagen til å dele bilder og dele 
opplevelser i denne gruppa.  

 
4. Skoleball/ Talentiade - status. Forslag: mer elevinvolvering 

 
5. AKS-gruppa orienterer 

AKS gruppa informerte – se eget skriv. 
Det er et ønske fra foreldregruppa å snakke mer om AKS på neste FAU møte. De vil at Vigdis 
og Heidi skal være med på dette møte. 
 

6. Valg av representant til Driftsstyre 
Edit Eikeland, 4A ble valgt som representant. I tillegg så ble Rune Pram Østby, 1C valgt på et 
tidligere møte. 
 

7. Valg av ny FAU-ledelse 
Ingen meldte seg. Vil bli en egen sak på neste FAU møte tirsdag 18. januar 2022. 
 

8. Eventuelt 
Risikoanalyse av uteområdene på skolen.       
Svein Tollersrud har sendt inn dette temaet i forkant av møte. 

  
3.november datt et barn i 3.klasse ned fra en mur på skolen. Hun slo hodet sitt kraftig og 
måtte på legevakten. Heldigvis så fikk hun «bare» en hjernerystelse og ikke skadet hodet 
eller kroppen sin på annen varig måte. 

  Dette handler om sikkerhet til våre barn, på skolens område. 
Alle menneskeskapte høyder over 50cm, skal sikres på en forsvarlig måte for å forhindre 
fallskader, heter det i teknisk forskrift. § 8-3. Uteoppholdsareal - Direktoratet for byggkvalitet 
(dibk.no) pkt 3b)-2 

 
1.       Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som 
betong, asfalt, steinheller og lignende, må sikres med rekkverk, gjerde, tett 
vegetasjon eller liknende slik at fallskader forebygges. 

 
Her på enden av denne muren datt barnet ned (se bildet). På andre enden er det lett å 
komme opp, da det er liten høydeforskjell. 
Så etter TEK så må denne kassen sikres for sikker bruk av utearealet. Samme problematikken 
gjelder også andre murer på skolen. 

  
Det må tas en gjennomgang av skolens område når det gjelder at arealene at det er i 
forskriftmessig stand. Dette bør forespeiles gjennom en HMS-logg. 

  



Slik de forhåpentligvis sjekker lekeapparater hvert år for at de er i forskriftmessig i stand. 

 
 
  
Svar fra rektor Linda Stranden: 
Vi har allerede tatt tak i dette. Dette var et av temaene som ble tatt opp på personalmøtet 
24. november, i tillegg til at vaktmester tar det opp med vår kontaktperson i 
undervisningsbygg.  
Det er en selvfølge at elevene skal ha et trygt, fysisk miljø. Vi følger det opp, og gir FAU en 
tilbakemelding etter hvert. 
 
Spørsmål fra Karoline Henriksen 6B: 
Hvorfor har de kuttet friminutt for at lærere skal ha mer felles tid til planlegging?  
Elevene har vel krav på mer pause?  
Man kan ikke ta dette av spising som skal være minimum 20 min eller av fysak som er 
timeplanfestet på mellomtrinnet.  
Hva er begrunnelsen for at de slutter tidligere i tillegg til at de begynner sent på skolen. 
Mellomtrinnet på Rustad begynner senere enn andre skoler i nærområdet.  

 
Svar fra rektor Linda Stranden: 
Vi er enige i at det er viktig at elevene får pauser i løpet av skoledagen. Som skole skal vi 
sørge for at elevene har et godt skolemiljø som blant annet fremmer helse og trivsel. Fag- og 
timefordelingen skal stemme på 6.trinn, men vi ønsker å se på hvordan vi har lagt pausene 
for å se om vi må justere på noe. Dette tas opp med kontaktlærere, og videreformidles 
foreldre på aktuelle trinn.  
 



Oversikt over FAU møter 2022:  
 
Tirsdag 18. januar 
Tirsdag 1. Mars 
Tirsdag 5. april 
 


