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Sak 32/18 – Situasjon Refstad på Bredtvet 

Flere innendørs arbeider ble ferdigstilt i høstferien: bibliotek, boklager, resepsjon, maling, lydtett 

skillevegg AKS mm. Vi venter at ombygging av resterende toaletter vil foregå frem mot jul. Kjøkkenet 

på AKS vil settes opp i løpet av de nærmeste ukene.  Deler til lekeapparat har kommet. Det vil på 

bakgrunn av tilbakemeldinger skolen har fått ta 4 uker å montere opp. Siste delen av paviljong er 

planlagt oppsatt i januar. 

Sak 33/18 – Situasjon Refstad skole 

To uavhengige rapporter ferdige. Disse samsvarer. Ikke tatt noen konklusjoner på løsning, men viser 

at det skal være mulig å restaurere. UBF er opptatte av at beslutningene som tas blir riktige og vil ta 

seg tid for å få til dette. Ellers er det kommet signaler om at det vil bygges ungdomsskole på 

"Bamatomta".  

 

Sak 34/18 – AKS 

70 foresatte har byttet fra hel til halv plass. Rektor har fått forsikring om at røde tall i forbindelse 

med dette blir dekket for dette året. DS-leder kommer med forslag om å be om dekning av utgifter til 

AKS i perioden vi er på Bredtvet. Dette får å unngå senvirkninger når skolen skal tilbake til Refstad. 

 

Sak 35/18 – Buss 

Skolen opplever at busstilbudet har fungert godt så lang. Foresatte har mottatt undersøkelse om 

tilbudet og resultatene samsvarer med skolens opplevelser. Flere foresatte mener de har for liten 

fleksibilitet. Foresatte har nylig mottatt påmelding til ny løsning, med større fleksibilitet. Skolen har 

fått gjennomslag for å utvide tilbudet noe om nødvendig. Ny løsning igangsettes om noen uker. 

 

Sak 36 –Økonomi 

Fortsatt usikkert om hvordan regnskapet vil se ut til jul. Dette skyldes at utgifter og inntekter i 

forbindelse med flyttingen er uavklarte. Skolen, UBF og UDE jobber med dette nå om dagen. 

Ledelsen mener økonomien skal være god.  

 

Sak 6 – Eventuelt 

Både lærere og ledere opplever at felleskapet mellom trinnene har blitt svakere i lokalene på 

Bredtvet. Dette skyldes hovedsakelig at arbeidsrommene til lærerne er spredt i langt større grad.  

Skolen vurderer løsninger for å veie opp for dette. 

Skolen har flere nyansatte lærere, flere av disse ar nyutdannede. Ved siden av lederne har skolen en 

egen veileder i 50% stilling for å støtte disse. Nyutdannede lærere går også et omfattende kurs 



"forsterket lærerutdanning" i regi av utdanningsetaten. Kurset følges også opp med veiledning i 

mindre grupper. Ledelsen opplever at flytteprosjektet til Bredtvet har gått utover tiden til å 

observere og veilede ansatte. Ledelsen ser på grep for å komme i bedre posisjon til dette. 

Neste møte: 20. november kl. 17.00 

 

 

 


