
Referat fra møte i samarbeidsutvalget 02.02.21.                                03.02.2021. 

 

Tilstede: Julianne Kristiansen (FAU), Carina Børresen (FAU), Stine Strøm (rektor Rusk), Ashish 

Bhargava (elevrådet), Øystein Andersgaard (miljøterapeut), Hilde Karlengen Markeng 

(utdanningsforbundet), Dordi B. Retterås (merkantil, Rusk). 

Fraværende: Patrycja Kraszewska (elevrådet), Tobias Ertzeid (miljøterapeut), ingen politiske 

representanter. 

 

Saksliste  

21/01 Info fra elevrådet: 

Elevrådet hadde som mål og etableres seg tydeligere på sosiale medier. Dette har de fått til ved å 

lage Instagramkonto og en Snapchat- bruker. Dette er en måte og nå bedre ut til elevene. I desember 

var det en julequiz som hadde bra oppslutning i blant elevene. 

Mange av elevene mener at det blir en bedre fordeling av elevene om det blir bygget en skole til på 

Dal. Dette gir elevene bedre plass både ute og inne. 

 

21/02 Info fra FAU: 

Det er god dialog i mellom FAU og ledelsen:  

Det har blitt jobbet med ulike saker, men koronautbruddet har satt en stopper for en del av disse 

prosjektene. Dette er for eksempel skoleball og «Smoothie bedriften», noe som er vanskelig å 

overholde i forhold til smittevern.  Har et ønske om å få til noe og har lagt en del prosjekter på is. Kan 

noe for eksempel gjøres i kantina når det er for kaldt ute. Ønsker at elever skal ha en mulighet til å 

være med, uavhengig av økonomisk situasjon.  Prøver å jobbe med konkrete ting og få dette 

gjennomført på sikt. Det er en tett dialog i mellom FAU og elevrådet.  

 

FAU ønsker fremover å jobbe med å finne andre muligheter til å få inntekt til å gi elevene et utvidet 

tilbud på eks. uteområdet. - Det har vært etterlyst i elevrådet at det skal være noe sosialt å holde på 

med i friminuttene. For eksempel sjakkbrett. Desto flere elever det er, jo vanskeligere er det å 

opprettholde tilbudet, da dette krever plass. Utearealet kan ikke ofres. Stor utfordring bare nå, når 

det er snø ute. 

FAU har tett dialog med skolen ifht. elevenes opplevelse i Koronasituasjonen ifht. lærings- og 

skolemiljø.  Elevundersøkelsen er ikke helt klar enda, men foreløpige resultater er positive og at 

elevene trives på skolen. Mange synes det at elevene må stille klassevis er en ekstra trygghet.  

Det vil bli jobbet tett med både elevene og ledelsen i fremover vedr. dette.  

21/03 Info fra politiker:  

Ingen politiker var representert. 

21/04 Tilbakemelding på skolestrukturrapporten: 

Rapporten sier at det er for trangt på RUSK og at det ikke er noen særlig gode muligheter til å utvide 

skolen slik den er i dag. Ved å bygge en skole på Dal kan være en god løsning. Forslag: Å bygge en 



skole på Dal er det vi mener er den riktige løsningen. Dette fordi det allerede er sprengt kapasitet på 

skolen. Skolen har i dag klasserom til 24 klasser, men vil bli 26 klasser. Det knyttes store utfordringer 

til at det det nå benyttes spesialrom som klasserom. Disse rommene skal i utgangspunktet ikke 

brukes til dette. Allerede fra høsten 2021 vil det være 26 klasser, dette fremkommer ikke av 

rapporten. I fra høsten 2022-23 vil være store kull som starer ved skolen, prognosen sier 226 elever. 

Fremover imot 2035-2036 vil det bli opp imot 600 elever. 

I dag er allerede spesialrom tatt i bruk som klasserom. Dette gir både utfordringer og begrensninger, 

slik som eks. mat og helse, kunst og håndverk. En viktig del av læringen ligger i miljøet. For å få best 

mulig utbytte for elevene mener vi det er viktig med tilrettelagt fagmiljø, og tilgang til de riktige 

materiale og verktøyene. Skal det faglige tilbudet til elevene være optimalt bør dermed 

spesialrommene være tilgjengelig. For eksempel design og redesign, her kan ikke det som jobbes 

med, flyttes frem og tilbake.  Samt at flere klasserom er uten direkte dagslys.  

Hvor mye av arealet får egentlig elevene? Det telles med ganger i elevarealet i tillegg til klasserom, 

alle arealer blir nå brukt til elevområder.  

Ungdommenes oppvekst og utvikling er viktig å ivareta - her og nå. Det vil derfor være ekstra viktig å 

ivareta «grønne lunger», og muligheter for aktivitet og utfoldelse for elevene. Utemiljøet har 

betydning for elevenes trivsel trivsel, jf. Barnas Råholt – grønt og nært /  «De unges Råholt – fritt og 

åpent PLANPROGRAM -områderegulering for Råholt sentrum.»  . Dette må ivaretas og etterleves – Vi 

har et ansvar for å gi elevene best mulig oppvekstvilkår, og dette må ikke gå på bekostning av en 

allerede presset situasjon ved skolen og kortsiktige løsninger. Eidsvoll er en landbrukskommune med 

mye areal. 

 

Dersom skolen skal bygges ut vil det bli mindre uteareal, kvm per elev. Det er kun mulig å bygge i 

høyden på skolens nyeste del, etablert i 2015. Dersom det blir satt opp brakker vil dette også ta av 

utearealet. Utearealet er allerede begrenset - desto flere elever det er, jo vanskeligere er det å 

opprettholde et godt tilbud på uteområde, da dette krever plass. Dette er allerede en stor utfordring, 

og i enda større grad når det er snø ute. FAU og ledelsen og skolen har stort fkus på at elevene skal få 

et bedre aktivitetstilbud både inne og ut. Mindre plass vil vanskeligjøre dette.  

FAU er opptatt av, og etterspør gode strakstiltak i rapporten.  

Alternativvurderinger ifht. strakstiltak bør også diskuteres nærmere.  

FAU frykter at en event. brakkeløsning på skolens område blir en langvarig løsning, og at en slik 

løsning blir stående i årevis. Tiden på ungdomsskolen er en viktig og verdifull tid. Elevene er i stor 

utvikling og har behov for mer plass. - Dette er også viktig med tanke på å forebygge, og unngå at det 

oppstår uheldige situasjoner. Det bør derfor ikke være noe tettere imellom elevene; «Gi dem rom». 

Mange skoler ligger på et elevtall på ca. 300 elever og nå har skolen dette skoleåret 518 elever. Det 

foreslås at det prioriteres å bygges en ny skole på Dal, og at denne kan bygges i flere moduler/ 

etapper for å få fortgang på byggingen. En midlertidig løsning i moduler vil kunne gå atskillig raskere 

å etablere i påvente av en permanent løsning. Den nye skolen kan dermed bygges og tilpasses antall 

elever ettersom dette endrer seg. Dette vil også bidra til å opprettholde skoletilbudet, i stedet for at 

det skal gå på bekostning av skoletilbudet og ute- og inne arealet som er i dag. Det er også viktig at 

spesialrom blir ivaretatt, så de som har behov for disse kan benytte seg av dem.  

Skolen skal være et tilbud til befolkningen også i forhold til å ha ungdomsklubb og 

oppbevaringsmuligheter. Det bør også legges til rette for, og gi muligheter for ulike uteaktiviteter på 



skolens område. Alt dette begrenser seg også ved mindre uteareal. Ungdommene trenger plass, de 

er fysiske, «gi dem rom». De er helt avhengig av å kunne være der de er.  

Skolens bygg og organisering: 

Skolen består av tre baser, en base til hvert trinn. Hver base består av 8 klasserom, tre små 

grupperom + et auditorium med plass til 75 personer.       

Klasserom: vi bruker skoleåret 20/21 det ene musikkrommet til klasserom da vi nå har 9 klasser på 

9.trinn, 8 klasser på de to andre trinnene. Skolen har pr nå for få klasserom 

(8klasser*3trinn=24klasserom).         

           

Spesialrom: Skolen har to naturfagrom, to musikkrom, et m&h-rom, to k&h-rom. Vi har allerede i dag 

for liten kapasitet på spesialrommene. Arbeidslivsfagsgruppene våre ønsker også å bruke k&h, 

naturfagrom og m&h (kjøkken) i tillegg til fagene. Valgfag disponerer alle spesialrom 90 minutter to 

ganger i uka, 8. har valgfag på tirdager og 9.og 10. torsdager.  

 

 

 

 

 

 

Skoleuka består av 23 undervisningstimer. 

 

Eksempel:  naturfag  8.trinn 2*8   = 16 t 

            9.trinn 2,5*9 = 22,5t      

           10.trinn 2*8   =16t       

              54,5 t pr uke  

   

K&H   8.trinn 1,5*8 = 12t 

    10.trinn 2*8 = 16t 

      28t pr. uke 

 

  Arb.l.fag         8.trinn 2*2t = 4t 

9.trinn 6*2t = 12t  

     10.trinn 5*2t = 10t 

      26t pr uke 



En økning av antall klasser vil medføre at fag som trenger spesialrom i større grad ikke vil ha mulighet 

til å disponere disse. 

Uteområdet: er i dag begrenset         

          

Fellesområde: er i dag trangt         

            

Kantine: er i dag for trang. Sitteplass til ca. 100.       

            

  

21/05 Eventuelt: 

Vinteraktivitetsdager er lagt til de dagene som elevene har gym på de ulike trinnene. Det vil bli 

aktiviteter i nærmiljøet. 

Rusk kom på 2.plass i DKS, Ungt Entreprenørskap.  Elevene måtte jobbe på en helt annen måte og alt 

var digitalt. Det var god gjennomføring fra elevenes side. 

Nytt møte blir før påske. 

 

 

Referent: Dordi B. Retterås 


