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Nøkkelkvalifikasjoner:
Lang erfaring med prosjektutvikling og prosjektledelse
Høy kompetanse i pedagogikk, informatikk, IKT og spesialpedagogikk, de siste 20 år med
særlig vekt på nettstøttet læring, digitale og interaktive læremidler, webteknologi, interaktive
publiseringsløsninger og sosiale medier. Opptatt av universell utforming i alle sammenhenger.

Utdanning:
1994 – 1995

Høgskolelektorat gjennom offentlig oppnevnt kommisjon
Opprykk til høgskolelektor gjennom kommisjonsvurdering ble godkjent fra oktober 1994 på
bakgrunn av en rekke store utviklingsprosjekter på faglig høyt nivå.

1987

Privatist ved Statens spesiallærerhøgskole
2. halvårsenhet IKT med vekt på spesialpedagogikk

1983-1986

Høgskolen i Vestfold - Tønsberg
Allmennlærerutdanning med påbygning til adjunkt
Fordypning innen informatikk, forming og spesialpedagogikk.

1975-1978

Gjøvik gymnas
Naturfaglinjen

1974-1975

Hurdal Verk folkehøyskole, Hurdal
Fokus på foto, media, teater og pedagogisk arbeid i barnehage

1971-1974

Vardal realskole, Gjøvik
Realskole

1964-1971

Vindingstad folkeskole, Gjøvik Folkeskole
– 7-årig grunnskole
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Praksis:
2013-

Sandefjord kommune
Skolefaglig IKT-rådgiver. Har ansvar for IKT-støttet læring i hele Sandefjordskolen. I
Sandefjord er det 14 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Arbeidet medfører, blant annet, å
ta initiativ i forhold til omstrukturering, kompetansebygging, innføring av nye
skoleadministrative og pedagogiske systemer, etablering og implementering av delingsog samhandlingsplattform (Office 365), utvikling av tekniske løsninger m.m.

2012-2013

Træleborg skole/Tønsberg kommune
Lærer for minoritetsspråklige elever. En jobb jeg tok for å få praktisk erfaring med IKTstøttet læring for denne gruppen.

2011-2012

Tønsberg Utvikling AS
Prosjektleder. Foreslo utredning av regionalt vitensenter i Vestfold for å stimulere
realfagsinteressen hos barn og unge og bidra til rekruttering av kompetent arbeidskraft til
kunnskapsbasert næringsliv i regionen. Er engasjert for å gjennomføre et forstudium.

2008-2011

Selvstendig næringsdrivende
Konsulentvirksomhet og utvikling av pedagogisk programvare samt publiseringsløsninger
og pedagogisk innhold på Internett.

2008-2010

Høgskolen i Vestfold
Underviste periodevis i webteknologi på informatikkstudiet og arbeidet samtidig som
konsulent i eget firma.

2005-2008

Grieg Multimedia AS i Bergen
Kreativ leder
Utvikling av publiseringsløsninger og pedagogisk innhold på Internett.

2004-2005

Sonans Privatgymnas
Pedagogisk konsulent for å implementere studiesentermodell og nettstøttet læring.

2000-2004

ClassWare AS i Tønsberg
Kreativ leder.
Utvikling av publiseringsløsninger og pedagogisk innhold på Internett.

1990-2000

Høgskolen i Vestfold
Høgskolelektor. Underviste i informatikk og spesialpedagogikk og arbeidet mye med
utviklingsoppdrag for eksterne oppdragsgivere

1988-1994

Datasekretariatet i KUF, Nasjonalt Læremiddelsenter og medlem av UDIS
Konsulent. Utviklet pedagogisk programvare. Også oppnevnt av departementet som
medlem av Utviklingsgruppa for data i spesialundervisning (UDIS).

1988-1990

Tønsberg Maritime videregående skole
Lærer i IKT-fag
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1987-1988

Solvang habiliteringssenter i Tønsberg
Spesialpedagog ved Solvang skole

1986-1987

Eik barneskole
Lærer/spesialpedagog.

1984-1986

Skjerpe behandlingshjem for ungdom
Miljøterapeut.

1980-1983

Kopperud skole, Gjøvik kommune
Lærervikar på heltid.

Annen erfaring:
2008 -2010

Thaulowhullet
Prosjektleder for utviklingen av Thaulowhullet, en utendørs kulturarena i Tønsberg.

2008- 2009

Hamlet – prins av Danmark
Produksjonslederansvaret for Thesbiteaterets oppsetning av William Shakespeares
”Hamlet – prins av Danmark”.

2005-2008

Grieg Multimedia AS
Prosjektleder.

Portfolio – et Learning Content Mangement System (LCMS) til bruk i nettstøttet læring.
2006-2007

World Wide Vestfold
Programleder, idéskaper og manusforfatter. En serie på 10 folkeopplysningsprogrammer på
TV Vestfold hvor vi tok for oss ulike sider av den digitale hverdagen.

2000-2004

ClassWare AS
Deleier, pedagogisk leder, kreativ leder og programutvikler.
ClassWare hadde ansvar for utviklingen av den tekniske plattformen, men også for
læremiddelutviklingen og forvaltningen av den videregående skolen.

1999-2004

Nettgymnaset.com – en nettbasert videregående skole
Utviklet Nettgymnaset til å inneholde digitale læremidler og kommunikasjonsverktøy.

1996-2004

EdOnWeb – Learning Content Mangement System (LCMS) til nettstøttet læring
Prosjektleder, design- og idéutvikler og programmerer.
Prosjektet ble initielt startet i forbindelse med undervisning og oppdragsvirksomhet ved
Høgskolen i Vestfold og ble, blant annet, benyttet av det daværende Direktoratet for
brann og sikkerhet, Kriminalomsorgens IT-tjeneste, Nettgymnaset.com samt flere andre.

Einar Frode Rustøy

C U RR I CU L UM V ITA E
EINARFRODERUSTØY

1995-1997

Mimes brønn – en kilde til kunnskap på den elektroniske skolevei På oppdrag
fra Telenor utviklet og vedlikeholdt jeg nettstedet ”Mimes brønn”. Lenkesamlingene
skulle være søkbare og var en enkel forgjenger til dagens søkbare og kategoriserte
lenkesamlinger.

1988-1993

BlissPerfect – verktøyet for kommunikasjon med symboler, tekst og lyd
Prosjektleder og idéutvikler.
Prosjekt for å muliggjøre kommunikasjon for multifunksjonshemmede ved hjelp av
grafiske symboler og tale.

1986-1991

Autograf – tekstbehandler
Prosjektleder og idéutvikler.
Et ambisiøst prosjekt som hadde dyslektikere, fysisk funksjonshemmede, blinde og svaksynte
etc som målgrupper, på oppdrag fra Datasekretariatet i Kirke- Utdannings- og
Forskningsdepartementet.

IKT:

Teknisk og faglig kompetanse på HTML/XHTML, CSS og DOM, Javascript, Perl, PHP,
XML, MySQL/PostgreSQL og Turbo Pascal.
Utviklet mye pedagogisk programvare og flere kommunikasjonsproteser.
Gode ferdigheter i generell programvare som tekstbehandlere, regneark, bildebehandling,
presentasjonsverktøy etc.
Lang erfaring med prosjektledelse innen IKT.

Språk:

Norsk - Morsmål
Engelsk – Flytende muntlig og skriftlig
Tysk – Godt muntlig og skriftlig

Hobby:

Teater, både som tilskuer og skuespiller.
Restaurering av eldre hus.
Båt og båtliv.

Referanser:
Bård Haug, daglig leder, Tønsberg Utvikling AS
tlf 932 10 440
Simen Seeberg, skole- og barnehagesjef, Sandefjord kommune. Tidligere daglig leder i ClassWare AS.
tlf 974 80 519
Terje Dahl, seniorutvikler, Fagbokforlaget, Bergen. Tidligere utviklingssjef i Grieg Multimedia AS.
tlf 55 38 66 55
Leif Morten Midtlyng, administrerende direktør, Sonans utdanning.
tlf 73 88 40 60/901 45 966
Einar Flydal, seniorrådgiver, Telenor Corporate Development/Services and Applications.
tlf 900 49 913
Sidsel Solbrække, dekan, avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Vestfold.
tlf 33 03 12 10
Steinar Saakvitne, tidligere sekretariatsleder, Datasekretariatet i KUF.
tlf 948 97 097

Kontakt Frode@Rustoy.no for mer detaljert CV, attester, vitnemål eller intervju.
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