
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 

Tid: Onsdag 21.09.16 kl. 19.00 
Sted: Personalrommet, Refstad skole 
Møteleder: Camilla B. Tjelflåt 
Referent: Camilla B. Tjelflåt 
Til stede: Camilla B. Tjelflåt, Leif Algermissen, Suad Abdi, Cecilie Stjernløw, Hege 

Rønning, Ingrid Horverak, Gøril Netteberg, Thale L'abée-Lund, Elin R. 
Gjuvsland, Jennifer Illes, Erlend Gitsø, Gunhild Rønnestad 

Ikke 
møtt/forfall: 

Marianne Haugan, Kathrine Strøm, Anniken Bjørnø, Frode Midtgård, Elie 
Montanarelli, Tom Berg 

 
 
 
 

 
 

1 Velkommen til nye medlemmer  
Kort presentasjonsrunde og orientering om FAU. 
Følgende funksjoner ble valgt; 
Ny nestleder: Gøril Netteberg (formelt valg på årsmøte) 
Trinnkontakt 1. trinn: Leif Algermissen 
Trinnkontakt 3. trinn: Hege Rønning 
 
2 Årsmøte 2016 
Dato for årsmøte 2016, for skoleåret 2015/16, er foreslått til 26. oktober. 
Innkalling/invitasjon må sendes senest 28. september (Camilla). Utkast til årsmelding og 
regnskap/budsjett sendes ut til FAU for gjennomgang pr epost. Frist for å sende ut 
sakspapirer til årsmøtet er 19. oktober (papirer kunngjøres på skolens nettside). 
Hudøystiftelsen har sendt søknad om støtte for Hudøy 2017. Støtten vedtas på budsjettet 
under årsmøtet 2016, og foreslås til 30.000,- + dekning av deltakeravgift for styrets 
medlemmer (kr. 6.650,-).  
 
3 Skolemiljø - mobbing 
Skolen har mottatt en henvendelse om et barn som har blitt mobbet pga. etnisitet. Skolen 
har håndtert saken, men FAU vil involvere seg i form av forebyggende arbeid. Gøril og 
Gunhild tar med seg dette til SMU, og med en oppfordring til å bedre synliggjøre skolens 
handlingsplan for et godt skolemiljø. FAU følger opp videre. Jennifer ønsker å bidra fra FAU 
og jobbe med dette. 



 
4 Skoledisko 
Kulturhuset "På banen" er i en omorganiseringsprosess, og det er usikkert hvilken dato som 
kan være aktuell for årets skoledisko. Tiden er knapp, og disko allerede i oktober kan være 
litt ambisiøst. Vi styrer i alle tilfeller unna Halloween-helgen. Følgende meldte seg til å sitte i 
arrangementskomité: Gøril (leder), Gunhild, Thale, Cecilie, Jennifer.  
 
5 Ny representant til Driftsstyret (DS) 
Erlend Gitsø innstilles som ny representant til DS for perioden 2017-19.  
 
Eventuelt 
Flerbrukshall: 
Elin og Hege orienterte kort om status for flerbrukshall til skolen. Prosjekteringen som er 
gjennomført i 2016 tilsa at en hall skulle stå klar innen utgangen av 2018. Opprinnelig 
forslag er nå likevel stoppet/utsatt, i påvente av utredning av alternativ plassering (skyldes 
økonomi?). Elin og Hege følger opp saken videre. 
 
Trafikk rundt skolen: 
FAU ser at trafikk rundt skolen er en utfordring. Dette er et tema som har hatt fokus hos 
FAU lenge, men hvor vi ser at forbedringen foreløpig er minimal. For mye trafikk til skolen 
på morgenen, barn som biles til/fra skole skaper farlige situasjoner for barn som ferdes til 
fots. Parkering i områdene rundt skolen har også skapt frustrasjon og misnøye hos beboere. 
FAU opplever også at barn som sykler til skolen kan være en utfordring hva angår 
"sykkelvett". Etter at ordningen med forbud mot sykling til/fra skole før elevene gikk i 6. 
trinn ble opphevet i 2015. FAU foreslår å lage et generelt skriv om trafikk, sykling mv. som et 
forsøk på forebygging og som en påminnelse til alle om viktigheten av trygg skolevei for 
barna. 


