
Referat FAU-MØTE  

Tirsdag 7.september 2021, kl. 18.00 i samlingssalen.  

Til stede: Rektor Linda Stranden, Styringsgruppa, her er ikke deltakerne notert på grunn av 
smittevern.  

Referent: Stein Tollefsen 5D 

1. FAU leder Gry Veiby ønsket velkommen til første fysiske oppmøte på lenge og var lettet over 
at vi nå kan starte opp FAU igjen. Til info så vil nåværende styre gi seg etter dette skoleåret 
og vi oppfordrer alle til å tenke om de vil ta et verv i styret.  

 

2. Rektor Linda Stranden informerte om at det er mye smitte på mange trinn i det siste, men at 
de har kontroll på situasjonen.  
Det mangler 2 representanter til driftstyret, (fra og med januar 2022) og 2 representanter til 
SMU, (skolemiljøutvalget). 
Disse har sagt ja til å stille: 
SMU: Elisabeth Palmgren og Marianne Braadland-Konstali. 
Driftsstyret: Rune Pram Østby.  
Elevsrådsmøte – Susanne kontaktlærer i 4B er nå ansvarlig for elevrådet. Rektor sender 
referater til FAU, slik at vi er informert om hva elevene er opptatt av og få innspill om 
skolemiljø og generell trivsel. 
Datarommene blir gjort om til gruppe-møterom siden vi nå er 1:1 skole på data.  
Nytt skolebygg vil stå ferdig først til skoleåret 2026. Driftsstyret har sendt høringssvar i 
forbindelse med skolebehovsplanen 2022-2031. 
Her er noen av innspillene: 

•  Driftsstyret på Rustad skole mener det er avgjørende at utbyggingsprosjektet ferdigstilles til 
skolestart 2026.  

• Skolen får stadig større klasser, samtidig som mange klasserom er små. Det er også begrenset 
med grupperom og spesialrom. Naturfagssal er tatt i bruk til klasserom. 

• Funksjonelle skolebygg skal bidra til et godt læringsutbytte for elevene. Rustad skole bærer 
preg av å ha vært bygget i en tid med andre pedagogiske prinsipper enn de som nå er 
gjeldende. Skolens utforming og kapasitetsproblemer er til hinder for å gi god nok opplæring 
både faglig og sosialt. Det er hindringer som gjør at skolens oppdrag med å utjevne forskjeller 
i nærmiljøet forringes.  

• Ved elevtallsvekst vil det bli flere ansatte. Læreres arbeidsrom er allerede utilfredsstillende og 
underdimensjonerte. Arbeidsforholdene møter ikke dagens krav, og legger begrensninger for 
utviklingsarbeid og samarbeid. Behovet for nye arbeidsplasser anses som prekær. Det er i 
tillegg mangel på møterom. 

• Det er behov for mer forutsigbarhet i inntaksgrensene. Skolen får flere søkere hvert år fra 
Martin Linges vei. Dette er et område som tilhører Nøklevann skole, men som av nærmiljøet 
oppfattes å ha naturlig tilhørighet til Rustad skole. Da kapasiteten varierer hvert år oppstår 
stadig situasjoner hvor søsken ikke får plass på samme skole. Dette er uforutsigbart for 
familiene det gjelder, og ikke ønskelig for skolen. 

• Driftsstyret legger til grunn at man har tatt høyde for ny utbygging på Skullerud. Dersom dette 
ikke er tilfellet bes det om at dette tas med i beregningen av kapasitetsbehov på Rustad skole.  

• Abildsø skole har tidvis for liten kapasitet på 1. trinn. Noen av disse overføres til Rustad skole. 
Dette får konsekvenser for eksterne søkere, blant annet fra tidligere nevnte Martin Linges vei. 



Det er ønskelig med en gjennomgang av inntaksgrenser for Nøklevann, Rustad, Abildsø og 
Manglerud skoler. 
 

3. Gry Veiby snakket om Rustad Skole og om viktigheten av at foreldre engasjerer seg. Det er 
viktig for barns læring at foreldre engasjerer seg. 
Hva innebærer det å være klassekontakt – se vedlegg - informasjonsskriv.  
 
17-mai – 5 klasse har ansvaret. Hver klasse bør allerede nå opprette en 17-gruppe. Husk at 
alle foreldrene i 5-trinn må bidra. 
 
Årshjul 2021-2022 – se vedlegg. 
 
Gry informerte om alle arbeidsgruppene og mange av klassekontaktene meldte seg inn i en 
gruppe.  
De forskjellige gruppene er: 
Utbyggingsgruppen 
AKS-gruppen 
Trafikksikkerhetsgruppen 
Klesgruppen 
Skolehagegruppen 
 
Mulige nye grupper: 
Språkgruppe 
Økonomigruppe 
Nærmere info om hva arbeidsoppgavene er i hver gruppe finner dere i vedlegget Års hjul. 
 
Anita Nordli informerte om status fra Aks gruppa. 
- Det vil bli servert enkel mat etter høstferien. 
- Flere assistenter på livredning- og førstehjelpskurs. 
- Heidi Høynes vil foreløpig være baseleder for begge avdelingene. Vil vente med å ansette 

ny baseleder til etter AKS rådsmøte, da vet de mer om hva de ser etter. 
- Ser på muligheten av å bruke bassenget i feriene. 
- Skolen har sluttet med eksterne kurs. Lærere tar kurs slik at skolen selv kan ta seg av 

svømmekurs.  
-  
AKS råd, elevmedvirkning – vil rapporterer inn til FAU og AKS rådsleder vil innimellom bli med 
på FAU møte typ rektors halvtime. Gruppa vil prøve å avholde et møte før neste FAU møte i 
oktober.  
 
Trafikksikkerhetsgruppa – i korona tiden så har den ligget litt brakk.  
Hjertesone – sone rundt skolen. Mål å få en trygg skolevei. Seneste tiltak som er blitt gjort: 
- rundkjøringen i Johan Scharfenbergsvei  
- innkjørsel og parkeringsplass utenfor Bjørnehiet.  
 

Skolehagen – skolen har overtatt ansvaret. To lærere har gått på kurs for å tilegne seg kunnskap om å 
drifte en skolehage. FAU vil være i dialog med skolen om hvilken rolle FAU skal ha i driften av 
skolehagen, men skolen har ytret ønske om å være mest mulig selvhjulpen.  



 
 
Besluttet å ta videre med skolen: 

- skoleball, skoleavslutning – er det andre måter å gjøre det på. 
- Talentiaden? 

 

FAU vil nok en gang takke skolen for den kjempejobben skolen har gjort - og gjørJ   

 

Neste FAU møte: 

Tirsdag 12. oktober.  


