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Sak 33/19 – Godkjennelse referat 
Ok 
 
Sak 34/19 – Økonomi 

Kostnader knyttet til husleie er nå trukket fra budsjettet. Dette gjør at merforbruket per nå er 
på ca. 1,5 millioner. Dette vil bli vesentlig større etter elevtellingen, der vi har nedgang på ca. 
100 elever. Rektor har tatt opp denne problemstillingen og fortsetter å ta opp dette med 
UDE.  
 
Sak 35/19 – Drift Bredtvet 

Det aller meste er nå på plass. Uteområdene er ferdige. Skolen opplever at uteområdene har 
blitt bra og at elevene ser ut til å trives. Det har blitt mindre konflikter i friminuttene etterhvert 
som uteområdene har blitt åpnet og ferdigstilt. Inngjerdingen er også på plass. Dette har 
bidratt til at grensene for hvor elevene kan oppholde seg i friminuttene er blitt tydelig 
definerte.  
 
Sak 36/19 – Nytt skolebygg på Refstad 

Skolens beliggenhet er omdefinert til «indre by». Dette betyr at kravet til størrelsen på 
uteområde er mindre og at muligheten til å bygge derfor er lettere. Som «ytre by» ville det 
ikke vært mulig å bygge skole på tomten.  
 
Det legges per nå opp til to muligheter, en byggesak og en reguleringssak. Blir det 
reguleringssak kan det bygges høyere, men prosessen vil ta lengre tid. Utvidet byggesak kan 
bli veldig bra, men er dyrere.  
 
Det kan bli utfordrende med trafikkavvikling når nye skoler, ny flerbrukshall og flere boliger 
bygges i området rundt Økern Torgvei. Det arbeides med denne utfordringen.   
 
Sak 37/19 – Nasjonale prøver 

Foreløpige resultater viser at årets 5. trinn har hatt en god utvikling siden overgangsprøvene 
på 4. trinn. I lesing og regning viser de et lavere antall elever på nivå 1 og et høyere antall 
elever på nivå 3, sammenliknet med prøvene på 4. trinn. Resultatene er likevel noe lavere 
enn resultatene har vært de senere årene på Refstad skole. Når fullstendige resultater 
foreligger vil de analyseres og brukes for å tilpasse undervisningen videre. 
 
Sak 38/19 – Eventuelt 

En fullstendig evaluering etter innføringen av IPad ble nedprioritert etter skolen måtte flyttes. 
Dette bør gjennomføres. Både ansatte, elever og foresatte bør involveres. 
 
Neste møte 10.12.19 klokken 17.00 
 
 
 
 

 


