
 

 

 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 
Tid: Mandag 2. september kl. 19.00-21.00 

Sted: Bredtvet skole, personalrommet 

Av ulike årsaker ble det dessverre ikke skrevet vanlig referat på dette møtet. Referatet 
er basert på Torunns notater. 
 
Saksliste:  

1) Oppdatering av status nytt skolebygg  
Torunn sendt e-post til byråd for byutvikling og kontakter i SV. 
Forhåndskonferanse: 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=2019
13035: “Det er ikke hensiktsmessig å ha en forhåndskonferanse på dette stadiet, 
men avholde oppstartsmøtet som dere bestilte først. Dere kan forvente en 
tilbakemelding fra oss i slutten av denne uken (uke 35) når det gjelder videre 
prosess.” 
Oppstartsmøte: 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=2019
09898 
 

2) Rektor oppsummerer møtet med UDE/Ubf som var sist fredag 
Undervisningsbygg og Utdanningsetatens avd. for skolebygg (Asa) har snudd og 
inviterer rektor med på alle de offisielle møtene, også arbeidsmøter. Ny prosjektleder 
fra Statsbygg er opptatt av å ha en tett dialog med brukerne, at det skal være mer 
transparent. Opptil flere ganger i uka, får innsikt hele veien. Magnus fikk inntrykk av 
at dette var høyt prioritert av Ubf, møter angående denne saken må ryddes plass til i 
kalenderen. Blitt plassert én person til på prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres så 
fort det lar seg gjøre uten at det går på bekostning av kvaliteten. De hadde fått 
beskjed om å si fra til sine byråder dersom det var noe stoppet fremdriften. 
“Internkontroll”. Neste møte med PBE allerede førstkommende mandag. Ønske om å 
gå for den gamle reguleringsplanen. 
 
B4 skole uten gymsal, men med 100 kvm “aktivitetsrom” (i tillegg til samlingssal på 
200 kvm) + 30 kvm til korpset. 20 kvm ekstra i tillegg til det som er vanlig mht. 
helsetjenesten, f.eks. helsetjeneste for ungdom. 
Fått beskjed om at flerbrukshallen blir tilgjengelig for skolen/Rea frem til kl. 16.00. 
UDE Asa som står som ansvarlige i denne perioden. 
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3) Kort oppsummering av FAU-arbeidet siden juni 
En liten oppsummering av sommerens aktiviteter: Etterlyser 
mentometer-spørsmål/referat fra allmøtet. Blitt kontaktet av Bolteløkka FAU. Flere 
e-poster med spørsmål fra foresatte, bl.a. om filter og nettvett. Skolekretsgrenser. 
Snakket med konsulenter ang. VPOR Bjerke og Økern torgvei, -må skrive 
høringsinnspill. Frist 23/9. 
 

4) Status flerbrukshall 
Blir sannsynligvis høring i september, vi trenger noen som kan skrive et innspill 
angående tilgang i AKS-tiden bl.a., samt den manglende invitasjonen til 
brukermedvirkning, både mht. idretten og skolen. Oslo Idrettskrets ber om at det 
vurderes et navn med tilknytning til Løren idrettspark framfor Refstad flerbrukshall. 
Skal vi involvere oss i plasseringen? 
→ https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno= 
201610267&wfl=N&Dateparam=08/29/2019&sti= 
Hasle-Løren idrettslag ønsker en plassering av hallen som gir flest mulig idrettsflater i 
idrettsparken. I møte med Bymiljøetaten og Hasle Løren idrettslag som ble avholdt 
for å avklare idrettslagets behov og ønsker, framkom det at det i hovedsak ønskes/er 
behov for idrettsflater ute; det vil si minimum én isrink og så mange fotballbaner som 
mulig. Én sandhåndballbane er også aktuelt. PBE har gitt innspill om at 
terrengformasjonen nord for fotballbanene må bevares i størst mulig grad. Det ble 
vurdert tre ulike plasseringer; (1) inn i skråningen omtrent der plasthallen står i dag 
(alternativ øst), (2) inn i skråningen omtrent midt på 11´er fotballbanen (alternativ 
vest) og (3) mellom rundkjøring og idrettsbaner. Refstad skole skal benytte 
flerbrukshallen til gymnastikkundervisning, det er derfor vesentlig å plassere hallen 
slik at elevene får så trygge adkomstforhold som mulig. I alternativ øst bevares mest 
mulig av den markante terrengformen, og gateløpet og møteplassen ved 
Mørtelverksbakken styrkes. I alternativ vest åpnes det for en større møteplass (torg) 
som også gir plass til sandhåndballbane. 
 

5) Sette i gang Natteravning 
Venter med å fordele oppgaver til nytt styre er valgt på årsmøtet. 
 

6) Skoledisko 
Satt til 9. november. Camilla blir med i diskogruppa og trafikkgruppa. Trenger 3 til.  
 

7) Arbeidsgrupper - planer fremover 
Se punkt 5. 
 

8) Nettsider 
Straks klare til publisering. 
 

9) Evt. 
Ingen innspill. 

Årsmøtet blir torsdag 10. oktober kl. 18.00-20.00 
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