
 
 
Referat DS 09.04.2019 
 
Tilstede: Magnus Kristiansen, Kristoffer Kvinge,Serine Sørensen, Gøril Netteberg, 
,Jørn Kveseth, Per Otto Wagelen, Jens Magnus Jensen 

 
Sak 16/19 Godkjennelse av referat fra møtet 26.02.19 

 

Referatet fra møtet 26.02.19 mangler på skolens hjemmeside.  

Merknader: Oppdater deltakerliste og riktig navn på deltakere. Kristoffer gjør 

endringer og publiserer på nett.  

 

 

Sak 17/19 Rehab/nybygg Refstad skole 

 

Rektor orienterte om status. 

DS leder informerte om at FAU har sendt ut mail til alle foresatte med oppfordring om 

å delta i påvirkningen av nytt skolebygg på Refstad. FAU har invitert seg med på et 

møte med leder for næring og eierskap i kommunen. DS-leder og FAU har vært i 

dialog med partier i bydelen, som har løftet saken til politisk nivå i kommunen.  

DS leder tar kontakt med FAU leder for å innhente tall på forventet befolkningsvekst i 

bydelen.  

 

Sak 18/19 Økonomi 

 

Rektor orienterte om skolens økonomiske situasjon. Skolen har pr nå et større 

merforbruk på lønn, men at det er tatt grep for å bedre situasjonen. Skolen benytter 

ikke lengre vikarer ved fravær, støttefunksjoner rundt ledelsen har opphørt, 

assisterende rektor er i pappapermisjon og har ikke blitt erstattet. 

Lærerrepresentantene opplever at lærerne ved skolen er fleksible og at alle er innstilt 

på å bidra. DS uttaler at de er bekymret for hvilken påvirkning denne situasjonen vil 

ha på elevene på lengre sikt. Rektor skal i møte med ASA rundt skolens økonomiske 

situasjon.   

 

 



Sak 19/19 Driftsutfordringer kortsiktig og langsiktig ved skole på Bredtvet 

 

Skolen har elevtallsnedgang. 27 skolestartere søker skolebytte, hvilket betyr at man 

pr nå bare har 48 skolestartere. Fung.ass.rektor informerer om at han har vært i 

dialog med de fleste foresatte som har skolestartere og de oppgir at den uavklarte 

situasjonen rundt skolebygget er hovedårsaken til at de søker skolebytte. Rektor er 

også bekymret for den totale slitasjen på de ansatte på lang sikt. DS deler denne 

bekymringen. Flyttingen vil ha en del større økonomiske og driftsmessige utfordringer 

fremover. Tidsaspekt og avklaring rundt ny skole gjør situasjonen uforutsigbar. I 

tillegg er det en del konsekvenser for skolen både direkte og indirekte som vil gjøre 

driften av skolen veldig krevende i tiden som kommer. DS er bekymret for dette, og 

ønsker at skolen har et tett samarbeid med FAU rundt disse utfordringene fremover. 

 

I løpet av våren skal uteområdet på skolen gjøres ferdig.  

 

Sak 20/19 Eventuelt 

 

DS-leder ønsker at referatet blir sendt ut på mail innen en uke til alle deltagerne. 

Deltagerne kan da komme med tilbakemeldinger og forslag til endringer før det 

publiserer på skolens hjemmeside.  

 

Foresatte ved skolen ønsker seg fredagsbrev fra alle klasser. Gjerne fredagsbrev 

som elevene selv har vært med på å utarbeid.  

 

DS-leder orienterte om skolebesøket han hadde.  

 

Noen observasjoner:  

- Elevene er aktive, både med og uten læringsbrett. 

- Elevene arbeider svært variert.  

- Elevene er engasjerte. 

- Veldig mange positive og engasjerte lærere.   

 

Neste møte: 7.mai klokken 17.00. DS-leder kaller inn FAU-leder 

 



 

 

 


