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Sak 29/19 – Godkjennelse referat 
 
 
Sak 30/19 – Økonomi 
Siste regnskapsrapport viser 13 millioner i mindreforbruk. Dette skyldes at kostnader til 
husleie ennå ikke er trukket. Dette, i tillegg til uklarhet med tanke på hva som dekkes av 
utgifter knyttet til flyttingen til Bredtvet, gjør det vanskelig å si noe klart om økonomien. Uten 
noe ytterligere kompensasjon anslår skolen at det ligger an til et merforbruk på omkring to 
millioner.     
 
Skolen har kuttet lønnskostnadene og derav bemanningen etter sommeren. Dette er en følge 
av en elevnedgang på 80 – 90 elever. Nedgangen skyldes at foresatte til flere skolestartere 
velger å bytte til skoler i nærområdet, samt at enkelte foresatte på de andre 
småskoletrinnene gjør det samme. Nedgangen i elevtallet tilsvarer en nedgang i inntekter på 
ca. to millioner.  
 
DS ønsker at skolen formidler deres bekymring knyttet til merforbruket til Utdanningsetaten, 
samt etterspør videre dialog for å få refundert utgifter knyttet til flytting av skole.  
 
 
 
Sak 31/19 – Status Bredtvet drift og bygg 
Alt av bygging skal være ferdig til jul. Utvendig gjenstår kun noen småting før hele 
skolegården kan åpnes. Skolen er veldig fornøyde med oppgraderingene som er gjort på 
uteområdet. Innvendig gjenstår noe oppussing av toaletter, gymsal og diverse småting. 
 
 
 
Sak 32/19 – Nytt skolebygg på Refstad, herunder regulering av trafikk i området rundt 
skolen 
Rektor forteller arbeidet med å planlegge for ny skole på Refstad er i full gang og at 
prosjektet blir høyt prioritert. En utfordring er at skoletomta i seg selv er liten, med tanke på 
skolestørrelsen det er planlagt for (fireparallell). Dette opplever ledelsen som en kunstig 
problemstilling fordi uteområdene tilknyttet skoletomten i praksis har vært benyttet som 
skolegård siden skolen ble bygget. Det har derfor vært romslig med utearealer. 
 
Videre kompliserer utfordringen med å etablere en fornuftig trafikksituasjonen rundt skolen 
byggingen. Dette er knyttet til både trafikk til skolen, nye nærliggende leiligheter og eventuelt 
knyttet til nye trafikkmønster. Forslag om å åpne Økern Torgvei for gjennomkjøring er til 
behandling. FAU på både Refstad skole og Løren skole engasjerer seg for å stoppe dette.  
 
 
 
 
 
 



 
Sak 33/19 – Eventuelt 

DS-leder lurer hvordan årets planleggingsdager var. Lærerrepresentant mener de fungerte 

bra, spesielt med tanke på at godt med tid ble avsatt til eget forberedelsesarbeid for lærerne. 

Ledelsen mener også at disse dagene fungerte etter intensjonen.  

 

DS-leder lurer videre på hvordan stemningen blant ansatte har vært etter skolen startet. 

Både lærerrepresentant og ledere opplever at det har vært bra. Skolen vil i etterkant av 

høstferien gjennomføre en lokal medarbeiderundersøkelse. 

 

Neste møte settes til tirsdag 22.10.2019 kl. 17.00 

 

 


