
 Referat fra FAU-møte ved Rustad skole 8. desember 2020 
 
Til stede:  
 
Marianne Braadland Konstali (1B), Lina M. Jacobsen (1A og 3C), Anne Hernæs (2B),  
Anita Nordli (2C), Stein Tollefsen (2C og 4D) referent, Steinar Alsos (3C og 5B),  
Ingvild Thomassen (6C), Linda Osmundsnes (3A), Roger Vinje (DS), Gry Elisabeth Veiby (møteleder),  
Linda Kristin Eek Stranden (Rektor), 
 
 

1. Rektors tid 
Viser til siste utsendte melding for litt siden. Det er lite som har endret seg, men det er pr. 
dags dato litt lavere sykefravær. Det er nok folk på jobb og de klarer å unngå og blande trinn 
og kohorter. Siden skolen har hatt konservativt gult nivå hele tiden, så tror hun at det har 
bidratt til lite smittespredning. 
 
Siden det er forbud mot alle offentlige arrangementer innendørs, må både julegudstjenesten 
og alternativ julefeiring fredag 11. desember avlyses. 
Skolen vil gjennomføre Luciafeiring som planlagt mandag 14. desember. 
Det vil bli en utvidet juleavslutning fredag 18. desember i regi av skolen. Skolen ordner selv 
med pepperkaker etc. til alle klasser, siden ingen foreldre/klassekontakter har adgang til 
skolen. Rektor vil sende ut nærmere informasjon om dette førstkommende mandag 14. 
desember. 
Vi ga en tilbakemelding til rektor om at vi foreldre er fornøyde med den informasjonen som 
har blitt sendt ut. Fortsett slikJ 
 
Elevrådet er nå aktivt og skal ha møte en gang i måneden.  
De har kommet med en liste over praktiske ting som de vil ha ordnet og denne er overlevert 
til vaktmester.  
Saker som har blitt diskutert: språkbruk, skolemiljø, trivsel, når kan gymsalen tas i bruk igjen, 
renhold etc. Store og alvorlige ting/tema har ikke vært oppe til diskusjon. 
 
Det har ikke vært fellesmøter med de ansatte. 
Det er fullt fokus på den nye læreplanen og de jobber mye med økonomien og planlegging 
videre fremover. 
 
Heidi Kase er ansatt som assisterende rektor og hun begynner i stillingen mandag 4. januar 
2021. Hun kommer fra Nordberg skole hvor hun var ansatt som avdelingsleder for 8. trinn. 
 

2. Spørsmål fra FAU 
 
På siste driftssyremøte gikk de igjennom ordensreglementet og det ble gjort noen små 
endringer og oppdateringer.   
Eksempler: Alle har lov til å sykle til skolen. Ikke lov å bruke mobil og smartklokke i skoletiden 
og på AKS. 
 
Ny oppdatert beredskapsplan vil snart bli lagt ut på nettsiden. Den er godkjent av AMU og 
skal gjennomgås med de ansatte. 
 
Vi oppfordret skolen til å fortsette å bruke FAU til å få ut informasjon ved spesielle hendelser. 
 



  Økonomi – stort underskudd som er koronarelatert. Renhold, utstyr, antibac, vikarbruk etc. 
 

Antallet skolestartere til våren er nå 83 og vi har kapasitet til 84. Prognosen var 100, men på 
grunn av stor mobilitet i skolekretsen, varierer dette tallet fra måned til måned. Det er digital 
innskriving. De som ikke har meldt inn barnet sitt, blir fulgt opp av skolen. Skolen vil ha en 
oppdatert oversikt i månedsskiftet mars/april. 
Ledelsen skal prøve å få til en besøksdag på Rustad skole til våren.   

 
3. Klassekontakt i disse tider: noe FAU bør ta tak i? 

 
1 klasse. Utfordring at foreldrene ikke har hatt møte og at de fleste ikke kjenner hverandre. 
Noen klasser mangler en del navn på foreldre. 
For å sikre informasjonsflyten, er skolemelding fra læreren det sikreste. 
Teams kan være en løsning på å få avholdt foreldremøte. En tredjeklasse delte for eksempel 
klasselisten i to og de to klassekontaktene gjennomførte møte med hver sin halvdel. Det 
positive resultatet av dette var at alle foreldrene stilte opp. 
 
Konklusjon: FAU oppretter en gruppe som lager en liste/bruksanvisning som kan sendes ut til 
alle klasser. Håper å få laget denne til neste FAU møte som er 2. februar. 
 

4. Eventuelt 
 
Arrangementer som skoleball og 17. mai. 
Rektor sier at det er for tidlig å planlegge dette. Vi bør se på smittesituasjonen etter 
jul. Vi vet mer ved neste FAU møte som er 2. februar. 
 
Til de som skal arrangere skoleball og 17. mai:  
Ta kontakt med FAU og få tilsendt «oppskrift» på hvordan man gjennomfører 
arrangementene. 
 
Utbyggingssaken: 
Det har vært et møte i bydelsutvalget og der ble det lagt frem ulike forslag til nye 
bygg. De foreslåtte byggene er pene og står mer i stil med eksisterende bygg.  
Det er foreslått to løsninger: enten et 3. etasjes bygg med gymsal på bakkenivå eller 
et 2. etasjes bygg med gymsal i kjeller. 
 
Utbyggingsgruppa er positiv til å plassere bygget langs gjerdet i sør. De er også 
positive til en plassering av bygget som vil gi plass til hage både på forsiden og 
baksiden. 
 

 
Oversikt over FAU møter i 2021:  
 
Tirsdag 2. Februar 
Tirsdag 23. Mars 
Tirsdag 4. Mai 


