
 Referat fra FAU-møte ved Rustad skole 22. September 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), Renate Gulliksen (7A), Linda Kristin Eek Stranden (Rektor), 
 
 

1. Rektors halvtime. 
Det vil bli intervju av 4 kandidater til stillingen som assisterende rektor denne uka,  
23. september og 24. september.   
 
Det er kommet mange henvendelser fra foreldre om barna får den undervisningstiden som 
de har krav på. Rektor bekreftet at barna får tilmålt undervisningstid.   
 
Høsten er i frammarsj og elevene får mulighet til å være inne når været gjør uteskole 
vanskelig. Skolen vil derfor endre organiseringen og utvide skoledagen for 5. – 7. trinn. 
Informasjon om dette kommer etter høstferien. 
Spesialrom vil også etter hvert bli åpnet for bruk og det vil bli informert etter hvert om dette. 
Svømmehallen er åpnet, 4. trinn vil få tilbud om svømming etter høstferien. 
 
AKS  
Elevene bruker faste klasserom og dette bidrar til at hverdagen for de ansatte og elever blir 
mye enklere.  
Det er kommet meldinger fra foreldre om at de ikke er fornøyde med de aktivitetene som 
blir tilbudt. Det vil bli en egen sak om AKS på møte i driftsstyret 13. oktober der de blant 
annet tar opp dette med aktiviteter. 
Rektor minnet på om at det ikke er lov å ha på smartklokke i skoletiden. De ansatte på AKS vil 
bistå de barna som trenger hjelp med å ta på klokka ved skoledagens slutt. 
 
Det er gult nivå fortsatt og denne situasjonen er ny for alle og vi må derfor være rause med 
hverandre. Skolen tar gjerne imot konstruktive innspill fra foreldre.  
Fraværet er økt blant de ansatte, men skolen har klart å håndtere dette på en 
tilfredsstillende måte og de ansatte er fleksible. 

  
 Det er mange som lurer på hvordan de skal arrangere bursdager, klassesammenkomster etc. 
               Vi minner om at skolehagen er en fin plass til å gjennomføre slike arrangementer. 
   
 

2. FAU framover 
Kontaktperson på hvert trinn møter på FAU møtene fremover.  
Vi kan da ha FAU møter som vanlig og tilpasse oss de retningslinjene for smitte som gjelder. 
Det er en utfordring med informasjonsutveksling for foreldre på 1.trinn.  
En løsning som rektor informerte om er at kontaktperson kan sende informasjonsskriv til 
kontaktlærer som videresender informasjonen til foreldrene. 
 

3. Hjertesone /Trafikkgruppa 
7. trinn er blitt sertifisert og det vil bli skolepatrulje etter høstferien. 
Det er blitt satt ut pall ved innkjørsel til B-inngangen, slik at bilene ikke kan kjøre inn på 
parkeringsplassen. 



Det er også blitt bedre med bilkjøring ved A-inngangen. Foreldre er flinke og slipper av barna 
ved rundkjøringen. 
 
Trafikkgruppa vil etter høstferien ha møte sammen med rektor og diskutere fremdriften av 
Hjertesone prosjektet. 

 
 
Oversikt over FAU møter 2020/2021:  
 
Tirsdag 27. Oktober 
Tirsdag 8. Desember 
Tirsdag 2. Februar 
Tirsdag 23. Mars 
Tirsdag 4. Mai 


