
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll fra årsmøtet i Refstad skole FAU 18. september 2018, for skoleåret 2017-18. 
 
Til stede:1. trinn: Kristin Kongelf  

     Suthan Vivekananthan  
    2. trinn: Kristin Bjerkeland 

     Torunn Graftås 
    3. trinn: Marianne Haugan 

     Janniche Engum Moe 
     Uzma Sattar 

    4. trinn: Jens Magnus Jensen  
    5. trinn: Anniken Bjørnø 
    7. trinn: Jennifer Illes 

     Frode Midtgård 
 

I tillegg stilte rektor Magnus Kristiansen og avtroppende kasserer Tom Berg. 
Forfall: Cecilie Stjernløw, Gøril S. Netteberg, Gunnhild Rønnestad og Elin Håkonsen. 

 
Årsmøtet anses som vedtaksdyktig. 
 
Følgende saker sto på dagsorden: 
 

1) Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling til årsmøte ble sendt til foresatte 17. oktober. Innkallingen ble sendt ut sent 
pga. manglende kontaktinfo til klassekontaktene. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

2) Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll  
Ordstyrer: Torunn Graftås 
Referent: Jennifer Illes 
Signere protokoll: Torunn tar kontakt med to repr. når protokollen er ferdig. 
 

3) FAUs årsberetning og regnskap for skoleåret 2017/2018  
Suthan Vivekananthan tar over som kasserer etter Tom Berg. Tom la frem regnskap 
for forrige skoleår. Det har vært et godt økonomisk år, og FAU har økt overskuddet 
fra ca. kr 125 000 til ca. kr 178 000. 
Årsmelding ble vedtatt uten endringer. 
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Budsjett ble godkjent med følgende presisering: Det settes av penger til elevrådet, 
som kan kjøpe leker til bruk i friminuttene. (Supplement til lekeapparater fra 
Undervisningsbygg). 
Suthan og Torunn overtar disposisjonsrett over konto fra Tom. 
 

4) Formelt valg av nye representanter for skoleåret 2018/2019 (se vedlegg 1). 
Alle representanter enstemmig valgt. 
Torunn informerte om innføringskurs for nye og «gamle» FAU-ere i regi av Oslo KFU 
18. oktober. 
 

5) Erfaringer bussing så langt/rektor informerer 
Rektor oppsummerte hvordan flyttingen har gått. Løsningen har blitt bedre enn man 
har kunnet forvente, sett i lys av den korte tiden skolen og kommunen har hatt, men 
det gjenstår fortsatt litt arbeid, blant annet pga. forsinkelser fra leverandører. 
Uteområdene er planlagt ferdige et par uker etter høstferien, noe alle ser frem til. Det 
oppdages også jevnlig utstyr som mangler i de ulike fagene, men dette bestilles inn 
fortløpende. Ellers er stemningen generelt god blant elever og lærerer. Skryt fra 
rektor for fleksibiliteten foresatte har vist.  
 
Bussingen er ekstremt krevende logistikkmessig, men ledelsen evaluerer alle 
erfaringer og tilbakemeldinger jevnlig, og gjør -og vil gjøre- justeringer og 
forbedringer fortløpende. P.t. er det for mange busser sammenlignet med 
betingelsene i anbudet, og busselskapet er derfor nødt til å kutte ned på antall busser 
for ikke å bryte de juridiske rammene som er gitt. Én mulighet å løse dette på er at 
flere elever benytter seg av kollektivtransport. Torunn nevner i den forbindelse 
innspill fra foresatt som ønsker reisekort til elever på 3. og 4. trinn. Ledelsen er klar 
over dette ønsket, og venter på en avklaring fra Utdanningsetaten. 
 
Det har vært noe uro på bussen blant de eldste elevene, men det jobbes jevnlig med 
holdninger og forventninger til oppførsel, og det har blitt en bedring. Har også vært 
en episode med elever fra en annen skole i Groruddalen. Sosiallærer er på saken. 
 
Det vil etter hvert komme en brakke/varmestue på grusbanen til den som er ansatt til 
å ta imot barna. Her kan også barn som venter på å bli hentet av foresatte (ved 
forsinkelser) kunne vente. Viktig at elevene instrueres i at de tar kontakt med den 
ansvarlige på plassen om ingen foresatte er kommet for å møte de. 
 
Gjenglemt tøy/utstyr fra bussene vil bli oppbevart i en kasse i denne brakken. 
Skolen har også bedt om bedre belysning.  
 
Innspill om det kan settes opp et skur til elever som står og venter på bussen eller på 
å bli hentet. Rektor informerer om betingelser gitt av Bjerke travbane som låner ut 
området; at de ikke tillater permanente installasjoner av noe slag. Varmestuen må 
f.eks. stå på hjul slik at den raskt kan flyttes.  
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FAU blir enige om at de kan ta kontakt med travbanen og høre om mulighetene for å 
sette opp et midlertidig telt e.l. som er enkelt å sette opp/ta ned, men pga. værhold 
(mye vind og/eller snø) kan en slik løsning bli vanskelig. 
 
Innspill om at det må varsles bedre til foresatte ved evt. bussforsinkelser (på sms). 
Ved spørsmål fra rektor om hvor lang tid det bør gå før foresatte får beskjed blir FAU 
enige om at det er bedre med for mye enn for lite informasjon. Vanskelig å sette 
antall minutter. Dette gjelder begge veier (til/fra skolen). Særlig viktig der yngre elever 
venter på eldre søsken. I den forbindelse også viktig at de voksne/ansatte som tar 
imot barna eller er med på bussen ser hvert enkelt barn, og forsikrer seg om at alle 
elever har noen å gå hjem sammen med eller at de blir hentet, dersom de har avtale 
om det. De ansatte skal naturligvis vente med å gå til de ser at alle barn har dratt 
hjem. Det er også viktig at bussene ikke ankommer altfor tidlig (hjemturen). 
Rektor noterer seg dette og videreformidler til de ansatte. 

 
Innspill om at AKS-timene blir avkortet pga. bussreisen.  
Rektor sjekker opp dette og gir tilbakemelding. 

 
Innspill ang. den manglende fleksibiliteten på hjemreisen (å kunne sende elevene 
hjem på ulike tidspunkt/busser). Dette påvirker sosialisering mellom barna, 
organisering av vennegrupper o.l.  
Rektor har fått flere tilbakemeldinger om dette, og vil ta det med seg i den videre 
utviklingen og forbedringen av logistikken. Dette kan dog vise seg å bli vanskelig å 
gjøre noe med, i og med at UDE ønsker å kutte ned på antall busser. Rektor holder 
FAU oppdatert. 
 
Refusjon av bompenger: det refunderes ikke ved planlagt fravær (legetimer o.l.), men 
ved akutt sykdom der foresatte må hente barnet på skolen. 
 
Viktig at alle foresatte gir beskjed til Kim Kristian Haugen 
(kim.kristian.haugen@ude.oslo.kommune.no) om ønsket bussalternativ evt. 
reisekort. 
 

6) Nytt fra Driftsstyret (DS) 
Tema på sist DS-møte besto stort sett av økonomi (husleie, mye «flytting av penger» 
mellom de ulike etatene.) Rektor har oversikt. Vil ikke gå ut over elevene. 
 
Det er fortsatt uklart om resultatet etter undersøkelsene på Refstad skole blir 
rehabilitering eller riving og nybygg. Rektor kom med appell til FAU om at vi ganske 
raskt kan bli nødt til å ta stilling til om vi ønsker en kortsiktig (rehab) eller langsiktig 
(riving) løsning, særlig med tanke på nærmiljøet og ønsket om at Refstad skole skal 
være et samlingspunkt for området. Anslår ca. 2 år for rehab. og 4 år for nybygg. 
 
Torunn nevner mulighetene som ligger i den nye skolen som planlegges på 
BAMA-tomten (FAU sendte høringsinnspill i mai til ny Skolebehovsplan. Se forrige 
møtereferat ang. dette). Dersom Refstad i en periode fremover fortsatt skal avgi 
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elever til Frydenberg ungdomsskole, vil ikke den nye ungdomsskolen (som det 
sannsynligvis blir) fylles opp med én gang. Dersom resultatet blir riving ønsker FAU å 
undersøke muligheten for at Refstad flytter til den nye ungdomsskolen når den står 
klar, i påvente av at en ny skole bygges på Refstad. I tillegg til de åpenbare fordelene 
for elever, foresatte og nærmiljøet generelt, vil dette også spare kommunen for svært 
store summer brukt til bussing til Bredtvet. 
Ønske om at rektor skaffer tall på eksakt hva bussingen koster, slik av FAU vet hvilke 
summer det er snakk om i arbeidet fremover. 
 
En viktig oppgave for FAU blir å samle ressurser blant foresatte, i nærmiljøet, 
kontakter i media o.l. når skolens fremtid skal avgjøres. Viktig at FAU og DS 
samkjøres. 
 

7) Trafikk rundt Bredtvet skole 
Ønske om fotgjengerfelt mellom der gangveien fra t-banen slutter og fortauet frem til 
skolen starter. Potensielt svært farlige situasjoner, særlig på vinterstid med mørketid 
og høye brøytekanter som skjuler gangveien, da alle bussene samt foresatte som 
kjører elevene til skolen passerer her. Forslaget er behandlet i bydelsutvalget, og 
sendt over til Bymiljøetaten (BYM).  
 
BYM sier til journalist fra NRK som følger opp saken vår at de ikke har fått noen 
bestilling på dette, noe rektor sterkt tilbakeviser.  
Torunn følger opp med journalisten. 
 

8) Innspill fra foresatt om reisekort for 3. og 4. trinn 
Se under punkt 5). 
 

9) Sosialt miljø 
Innspill er unntatt referat av hensyn til personvern, men FAU diskuterte på et generelt 
plan større konsekvenser for dårlig oppførsel. Det bør gjøres tydeligere fra både 
skole og FAU at hovedansvaret for barnas oppførsel ligger hos foreldrene. 
Konsekvenser for dårlig oppførsel hos enkeltelever kan også være en utfordring for 
nye/unge lærere. Skolen har egen ansatt i 50 % stilling som jobber med 
klasseledelse og følger opp lærerne. 
 
Forslag om å øke hyppigheten på sosiale sammenkomster for å beholde det gode 
miljøet på skolen. Det vil kreve større innsats fremover å opprettholde et godt miljø 
fordi færre har tilknytning til Bredtvet. 
 
Innspill fra repr. om det er behov for vennegrupper. Vedkommende erfarer at dette er 
mer til bry enn til nytte. Annen FAU-repr. kom med eksempler på elever som ikke blir 
bedt med hjem til andre annet enn når det er vennegrupper, at dette er den eneste 
muligheten. Andre påpeker hvor viktig sosialiseringstrening det er for barn å lære å 
omgås andre som ikke er lik en selv.  
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Torunn minner om at det er valgfritt å delta på vennegrupper, og at dette bør 
diskuteres klassevis, ikke avgjøres på generelt grunnlag av FAU.  
 

10) Møte med Oslo KFU, Refstad skole er vertsskole 
Møtet er onsdag 26. september kl. 18.30-20.30. Temaet er digitale læremidler. Målet 
er hovedsakelig at skoler som er i oppstartsfasen i bruk av digitale læremidler kan få 
høre om Refstad skoles erfaringer. Invitasjonen blir sendt til FAU og ledelse ved 
skoler i skolegruppene C og D. Områdedirektører stiller også.  
Agenda kan leses på 
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Agenda-skolegruppem%C3%B8te-C-o
g-D-260918.pdf 
 

11) Årets skoledisko 
Medlemmene i komiteen videreføres. Setter i gang arbeidet med årets disko, blant 
annet med å undersøke muligheten for å avholde disko på Bredtvet. 
 

12) Lage arbeidsgrupper 
Skoledisko: Gøril, Gunnhild, Kristin M. B., Jennifer og Cecilie 
Trafikk: 
Sosialt miljø (inkludert fysisk miljø): Anniken, Marianne, Kristin K., Jens Magnus 
Politisk rettet arbeid: Torunn, Janniche, Uzma 
 
Noen ønsket betenkningstid, det manglet også 4 representanter. 

 
13) Evt. 

a) Spørsmål fra repr. om skolen tar stilling til leksefri skole. 
Rektor mener selv at det kanskje skal til en endring i måten elevene gjør 
lekser på. Er opptatt av at lekser skal bli en samtaleform der elevene blir vant 
til å reflektere og gjenfortelle hva de har lært den dagen/uka. Mer fokus på 
ferdigheter og kompetanse enn faktakunnskap. 
 

b) Spørsmål fra repr. om trinnet kan få ukeplan der man får utdelt alle 
leksene for hele uka samtidig.  
Uten å kjenne til den spesifikke situasjonen svarer rektor at det er viktig at 
elevene ikke gjør lekser i «motsatt retning»; elevene må ha gjennomgått 
stoffet før de kan gjøre lekser (lekser skal være repetisjon, ikke tilegnelse av 
ny kunnskap).Ellers er foresatte fri til å avgjøre når leksene skal gjøres etter 
som når det passer den enkelte familie. Lekser skal ikke være preget av 
tvang og dårlig stemning. Gjør lekser på det tidspunktet eleven er klar, 
enkelte ganger er det kanskje i løpet av helgen. 
 

c) Innspill om at det er blitt vanskeligere å holde oversikt over hva elevene 
holder på med i de ulike fagene, ved bruk av Showbie. Savner en 
fagplan/oversikt der foresatte kan følge fremdrift i temaer/pensum. 
Rektor henviser til ukeplanen, der det skal stå ukentlige kriterier og mål i hvert 
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fag. 
 

d) Innspill om at det er ulik praksis i klassene rundt utdeling av 
passord/kode til foresatte slik at de kan bruke Showbie. Det etterlyses 
også mer opplæring av de foresatte. 
Rektor tar dette med seg videre til lærerne. 
 
Tips fra repr. om Fleksibel Utdanning (FuN) kan være en ressurs, -en 
medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltpersoner som jobber med 
digitale og fleksible læringsformer, og en aktiv pådriver for utvikling, 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor fleksible og digitale 
læringsformer.  
 

e) Elever, Rea og voksne som følger på bussen må påminnes om at elevers 
bruk av læringsbrett er forbudt på buss og på Rea. Det er heller ikke uvanlig å 
se elever gå langs veien hjem fra skolen/bussen mens de stirrer i skjermen og 
ikke følger med på trafikken. Foresatte må minne barna om at læringsbrettet 
skal være i sekken fra skolen slutter, til de er hjemme. 
 

f) FAU sender ut påminnelse til klassekontakter om oppstart av natteravning. 
 

g) Skoleball på 7. trinn skal settes i gang av klassekontaktene. Utgifter dekkes 
av klassekasse, men man kan søke FAU om midler. Torunn sender ut 
påminnelse til klassekontaktene. 
 

h) Torunn sender ut e-post til klassekontakter om hva som inngår i oppgaven 
som klassekontakt. 
 

i) Elevrådet har for en god tid tilbake fått midler fra FAU for å kjøpe inn leker til 
bruk i friminuttene, som et supplement til fastmonterte lekeapparater. Dette er 
ikke blitt gjort ennå, og FAU ønsker at dette gjøres så snart som mulig 
grunnet mangelen på leker, særlig frem til alt står ferdig. Elevrådet må selv 
avgjøre hva som skal kjøpes inn. FAU kan evt. støtte med mer midler, om 
nødvendig. Torunn følger opp med skolens kontaktperson for elevrådet, 
undervisningsinspektør Kari Bang Thorsrud. 
 

j) Neste møte blir onsdag 24. oktober kl.18.00. 
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Oslo, 26. september 2018 
 
 

   

 
 
Representant 1         Representant 2 
 
 
  

7 



Vedlegg 1: FAU-representanter for skoleåret 2018-2019 
 

 

Trinn Fornavn Etternavn Ansvar/arbeidsgruppe Periode 

1 Kristin Kongelf Sosialt miljø 2018-20 

1 Suthan Vivekananthan Kasserer 2018-20 

2 Kristin M. Bjerkeland Skoledisko 2017-19 

2 Torunn Graftås Leder, politisk arbeid 2017-19 

3 Marianne Haugan Sosialt miljø 2018-20 

3 Janniche Engum Moe Politisk arbeid 2018-20 

3 Uzma Sattar Politisk arbeid 2018-20 

4 Cecilie Stjernløw  2017-19 

4 Jens Magnus Jensen Sosialt miljø 2018-20 

5 Anniken Bjørnø Skolemiljø 2018-20 

6 Gøril Syversen Netteberg Nestleder, SMU, DS 2018-2019 2017-19 

6 Gunnhild Rønnestad SMU 2018-2019, skoledisko 2017-19 

6 Elin Håkonsen  2017-19 

7 Jennifer Illes Skoledisko 2018-19 

7 Frode Midtgård  2018-19 
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Vedlegg 2: Regnskap skoleåret 2017-2019 og forslag til budsjett 
 

Refstad Skole FAU Faktisk      Forslag til budsjett 
 2017-18  2016- 17  2015 - 16  2018-19 
Inntekter 260 352,34  269 214,75  112 588,82  288 173 
IB 125 742,34  107 135,86    178 173 
17. mai arrangement 117 308,74  142 946,46  93 020,07  90 000 
Skole Disco 17 190,65  19 065,00  19 568,75  20 000 
Renter 110,61  67,43     
        
Kostnader 82 179,75  143 505,32  77 042,98  107 000 
Skoledisco netto inkl leie 19 529,75  23 455,41  33 528  25 000 
17. Mai Buss   17 600,00  14 685  40 000 
Andre utgifter 17 Mai 26 000,00  25 000,00  8 310,00   
Foreleserhonorar   4 117,00     
Stiftelsen Hudøy 36 650,00  73 300,00    38 000 
Møtekostnader/brreg     135  4 000 
Lønn skolemelk, åtte måneder     16 155   
Utdanningsetaten     960   
Halvpart av sukkerspinn     3 230   
Gebyrer/renter   33  40   
        
Resultat 178 173  125 709  35 546  181 173 
Balanse per dato 9/8/2018  9/27/2016  6/30/2015   
Eiendeler        
Bankinnskudd 178 173  107 136  96 616  96 617 
Andre fordringer        
Totalt 178 173  107 136  96 616  96 617 
        
Egenkapital og gjeld        
Egenkapital 178 173  77 136  44 416  96 617 
Gjeld, Hudøy og møtekost   30 000  52 200   
Sum egenkapital og gjeld 178 173  107 136  96 616  96 617 
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