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Sak 27/18 Godkjennelse av referat fra møtet 05.06.18 
OK 
  
Sak 28/18 Status Refstad skole på Bredtvet. 

- Prosess frem mot oppstart. Rektor redegjør for prosessene som har gått etter 
stenging av skolebygget på Refstad. Flytting er gjennomført i den grad det er 
mulig, da deler ev bygget er avstengt. Mye inventar og utstyr er kjøpt inn nytt. 
Det meste er på plass, men enkelte bestillinger kommer etter hvert. Ellers er 
mye oppussing og ombygginger gjennomført og det resterende gjøres i 
høstferien. Ellers er skolen fornøyde med nytt bygg og mulighetene det gir for 
læring, jobb og trivsel for både elever og ansatte. Ledelsen er veldig fornøyde 
med oppfølgingen av UBF gjennom sommeren. Ellers opplever skolen et både 
foresatte og ansatte har vært positive og forståelsesfulle i en krevende 
situasjon. Ansatte er også godt fornøyde med både arbeidsplasser og 
undervisningsrom på Bredtvet. 

- Uteområdet. 
Ballbinge kommer på plass om et par uker. Lekeapparater kommer over 
høstferien. Asfaltering vil skje de nærmeste ukene. Elektriske bommer er 
bestilt og kommer over høstferien. 

- AKS på Bredtvet. 
Det ligger godt til rette for AKS-baser på Bredtvet. Disse er satt godt i stand, 
men bestillinger av møbler og utstyr er skolen ikke i mål med. Ansatte er 
fornøyde med mulighetene på Bredtvet og har tatt imot elevene på en god 
måte etter ferien. Mange foresatte har valgt halvdagsplass i stedet for 
halvdagsplass grunnet mindre fleksibilitet som følge av bussing. Dette 
medfører betydelig mindre inntekter. Årets budsjett er ikke stort nok til å dekke 
tapt inntekt. På sikt vil dette føre til lavere bemanning. Skolen anser dette som 
en betydelig utfordring med tanke på å levere samme kvalitet på AKS-tilbudet 
som tidligere. 

- Bussing. 
Har fungert som planlagt så langt. De fleste foresatte gir utrykk for at 
bussingen er grei å forholde seg til, noen er misfornøyde. Før høstferien vil det 
gå ut en undersøkelse for å kartlegge behovene til foresatte mer konkret. 
Dette vil legges til grunn for eventuelle endringer.  

  
Sak 29/18 Økonomi. 
Skolens økonomi er vanskelig å følge grunnet flytting. Dette fordi husleie ikke har gått 
ut og store utgifter som skal dekkes av UBF ennå ikke har kommet på skolens konto. 
Ledelsen jobber med å få oversikt og mener økonomien skal være god. UBF har 
måttet tilbakebetale UDE husleiepenger i forbindelse med stengingen av Refstad. 
Det er uklart om noen av disse pengene vil tilfalle skolen. 
AKS vil som nevnt få vansker grunnet mindre inntekter. Ledelsen vil vurdere hvordan 
denne utfordringen skal løses. 



 
Sak 30/18 Tilsettinger/rekruttering. 
 
Alle stillinger som ble utlyst er besatt. Penger for å fylle full lærernorm ser ut til at 
dekkes 100%. 
 
Sak 31/18 Eventuelt. 
 
Det er viktig at DS er tett på beslutninger som tas med tanke på rehabilitering/rivning 
av skolen. Det er ønskelig å uttale seg i forhold til å få en god løsning for skolen i 
fremtiden. 
 
Neste møte tirsdag 9.10., eller når info om videre progresjon foreligger 1700 – 1900. 
Rektor og DS-leder avtaler dette. 
 
Info til foresatte må også gis DS i fremtiden. 
 
 


