
REFERAT FRA MØTE I SKOLEGRUPPE B, 25. JANUAR 2011 PÅ RUSTAD SKOLE 

Følgende skoler var representert: Rustad, Skullerud, Jordal, Hersleb, Vålerenga, Abildsø og 
Østensjø . I tillegg møtte rektor Inger Hallan, ass. rektor Vigdis Tveter, Rustad skole og 
leder i Oslo KFU John Sørland. 

Dagsorden: 

• PRESENTASJON AV DELTAGERNE 

• VALG AV REFERENT 

• GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN 

• PRESENTASJONA V RUSTAD SKOLE V/ Rektor Inger Hallan 

• NYTT FRA UTDANNINGSETATEN v/områdedirektør Johanna Lervik 

• NYTT FRA OSLO KFU v/leder Oslo KFU John Sørland 

Magnhild Brenaas ble valgt til referent 

PRESENTASJON AV RUSTAD SKOLE V/ REKTOR INGER HALLAN 

Rustad skole er en barneskole med rundt 445 elever som behersker rundt 40 språk. Skolen 
har 70 ansatte og ble bygget i 1967. Skolen ligger nær Østensjøvannet og Østmarka med 
skolehage, lavo kunstgressbane og svømmehall.  Rustad skole er en øvingsskole for 
lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. og driver prosjektet ”lesing til nye høyder” med 
utvikling av skolebiblioteket i samarbeid med Universitetet i Agder. Elevene på 4. -7.trinn 
har fokusfag, blant annet teknologi og design, fremmedspråk, fysisk aktivitet og IKT. Skolen 
ha r vært en PALS skole i 6 år, og elevundersøkelser viser at Rustad har gode trivselsmål. 

Utfordringer for skolen:  

Inneklimaet på skolen er en stor utfordring. Ventilasjonssystemet er gammelt og utdatert. 
Det har vært gjort noen utbedringer på systemet og rensing av luftekanaler, men systemet 
tilfredsstiller likevel ikke dagens krav til ventilasjon.  Hele anlegget må byttes ut i løpet av 
de nærmeste årene. 

Leksehjelp er inkludert i skoletiden, ikke alle foreldre vet hva denne leksehjelpen 
innbærer og det har vært mange spørsmål rundt ordningen. 

Det kom fram av elevundersøkelsen at elevene på de høyeste trinnene synts det var for lite 
PC bruk i undervisningen. Det er ca to stasjonære PC`er pr, klasserom pluss at skolen har 
en tralle med bærbare maskiner og et eget PC laboratorium. 

NYTT FRA UTDANNINGSETATEN I OSLO V/ OMRÅDEDIREKTØR JOHANNA LERVIK, 
SKOLEGRUPPE B 

Lervik redegjorde for UDE`s oppgaver som er mange og varierte. De skal følge opp skolen i 
forhold til resultater. De har regnskapsansvar for skolebyggene og bevilger midler til f. eks 
IT-anskaffelser. Utdanningsetaten har personalansvar for rektorene i Oslo-skolene, og 
følgre personalet i skolen dersom det oppstår problemer. 



 Andre fokusområder er å utarbeide og analysere brukerundersøkelser om elevtilfredshet i 
Osloskolen, samt å styrke hjem/skolesamarbeidet. 

Et nytt manifest mot mobbing er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og signert av 
statsministeren, kunnskapsministeren, KS, FUG m. fler. Utdanningsetaten har ansvar for å 
følge opp manifestet og prøve å håndtere mobbesaker på en korrekt måte. Mobbing i 
Osloskolen har gått noe ned de siste årene men ikke så mye som ønskelig. FAU spiller en 
viktig rolle i antimobbearbeidet ved å være på vakt og fange opp signaler fra foreldre og 
elever på at noe er galt. 

UTFORDRINGER I OSLOSKOLEN I DE KOMMENDE ÅR.  

I 2020 ventes det å bli 15.000 nye elever i Osloskolen, utfordringen blir å få plass til alle 
elevene. I skolegruppe B er det nå allerede plassproblemer på Trasop, Godlia Østensjø og 
Opsal skoler. Plassproblemer på skolene kan føre til at man ikke kan benytte seg av fritt 
skolevalg men må gå på nærskolen. 

En annen utfordring i Osloskolen er IKT-satsing, det er mange skoler som har utrangerte 
maskiner og dårlig dekning på maskintettheten. Skoler som har fått ny ledelse har fått 
ekstrabevilgninger til innkjøp av nye maskiner da de ofte har et stort etterslep. Øvrige IKT 
investeringer må gå av skolenes ordinære driftsbudsjett. 

Å få alle elever gjennom et 13-årig skoleløp er en annen stor utfordring skolene står 
overfor. Det er viktig å følge opp skoler som viser svake resultater på kartleggingsprøver. 
Motto: fullføre og bestå, ”7-11- skolen”. Mange elver kommer over i ungdomsskolen med 
mangelfulle kunnskaper, det er derfor viktig å styrke innsatsen på 7.trinn og 
ungdomstrinnet for at elevene skal klare seg gjennom videregående skole. 

Teach First Norway er etablert i samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og Statoil. 
Teach First Norway skal tiltrekke seg dyktige mastergradsstudenter innen matematikk og 
naturfag for å undervise ved utfordrende skoler i Oslo. Teach First Norway skal gi 
nyutdannede masterstudenter innen realfag et toårig utviklingsprogram som starter med 
intensiv opplæring i England samtidig som de følger et utviklingsprogram for å oppnå 
lærerkompetanse. I skolegruppe B vil følgende skoler bli tatt ut il dette programmet: 
Skullerud, Jordal og Opsal.  

SKOLEBEHOVSPLAN 

Det skal utarbeides en ny behovsplan for Oslo skolen i år, den er ventet ferdig i april, mai 
og vil bli sendt ut på høring. FAU ved de skoler som blir berørt må få uttale seg. KFU kan 
være behjelpelig med å distribuere høringsforslagene. For skolegruppe B blir utfordringen 
å se på utbygging av eksisterende skoler i forhold til forventet elevtall. 

NYTT FRA OSLO KFU V/ JOHN SØRLAND 

Oslo KFU er en informasjonskanal ut til FAU, de har en lønnet sekretær i 30 % stilling, de 
øvrige driver på frivillig basis. KFU skal være et informasjonsorgan og ikke et kamporgan. 
15.mars skal det være et stormøte med utdanningsdirektør med Astrid Søgnen, FAU-ledere 
og rektorer er invitert. KFU ønsker innspill til dette møtet.  

Skolegruppe B har hatt liten møteaktivitet det siste året. FAU ledere har kommet og gått 
og det har vært vanskelig å nå ut med informasjon til riktige personer. Det satses på å få 
til et nytt møte i løpet av mars, forslag om at møtet holdes på Opsal skole.  



Ny kontaktperson for skolegruppe B blir Magnhild Brenaas fra Rustad skole.


