
 

 

 

 

 
 
 
 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 
 
Tid: Onsdag 08.01.20 kl. 18.00 
Sted: Bredtvet skole, personalrommet 
Til stede: 1. trinn: Martin Munthe-Kaas 

      Torgeir Stegane 
     2. trinn: Kristin Kongelf 
     3. trinn: Kristin M. Bjerkeland 

      Torunn Graftås 
     4. trinn: Kaia Lindahl Vist 
     5. trinn: Jens Magnus Jensen  

      Arild Langseid 
     6. trinn: Hege Rønning 
     7. trinn: Elin Håkonsen 
  

I tillegg stilte rektor Magnus Nesset-Kristiansen. 
 
Forfall: Janniche Engum Moe, Uzma Sattar, Camilla Olsen, Suthan Vivekananthan 
Referent: Martin Munthe-Kaas 
 
Saksliste:  

1) Godkjenning av innkalling samt forrige møtereferat  
(https://refstad.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/) Godkjent. 
 

2) Oppdatering av forrige møtes saker 
a) Trafikkgruppa: Torgeir gir en oppdatering i neste FAU møte 
b) Aktiviteter, Kristin K. informerer: 

i) Karneval 13. februar for Rea (1.-4. klasse) med klovn, tryllekunstner 
og disko i gymsalen. Møte med Rea 20. januar for å koordinere.  
Karneval for 5.-7. trinn etter Rea-tiden. 

ii) Forslag om piknikfestival på skolen (uteområdet) i august/september 
(helg) med musikk og underholdning. Engasjere lokale krefter og 
artister, f.eks. Nysirkus Bjerke etc. Fortsetter planlegging utover våren. 

iii) Forslag om å investere i en «partyboks» når det er arrangement som 
skoledisko, karneval, skoleball for 7. trinn o.l., f.eks. med lyslenker, 
girlandere, pyntegjenstander etc.  
Torunn følger opp med skoleballkomiteen. 
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c) Buss 17. mai 
Pris sjekkes til neste møte (Torunn) 

d) Hudøy første trinn 
Blir informert med repr. fra stiftelsen Aldri et år uten på foreldremøtet 28. 
januar. 

e) Gjenglemttøy 
Lærerne skal hjelpe til med å henge på plass klær (med synlige navnelapper!) 
før de puttes i glemmekassa. Plukk og hent av gjenglemte ting i gymsalen 
arrangeres i løpet av året. Ingenting blir gitt bort før foreldre har mulighet til å 
hente.  

f) Natteravn 
FAU har ikke hatt kapasitet til å følge opp den gode rutinen fra i fjor fordi 
arbeidet med å få fremdrift i både de politiske prosessene og byggingen av 
den nye skolen krever svært mye tid og arbeid. 
Torunn forsøker å sende ut info så snart som mulig (gjelder 
5.-7.-trinnsforeldre). 

g) Årshjul 
Janniche er i gang med å lage årshjul. Koordinerer med skolen, som også 
skal oppdatere sitt. Rektor følger opp med Janniche. 

h) Foreldrefest: 6. trinn er ansvarlig for å arrangere. Alle foreldre som har barn 
på skolen er invitert. Kan bruke årets Hudøytur til å informere foresatte, og 
spre ordet om et veldig hyggelig arrangement som bidrar til å sveise sammen 
foreldrene på skolen. 
 

3) Vise/sende ut dugnadsfilm? 
Jens Magnus har laget en “dugnadfilm”/rekrutteringsfilm med materiale fra opptak 
gjort av lærerne, som kan brukes til å inspirere og motivere flere foresatte til å 
engasjere seg i dugnadsarbeid og ulike arrangement. Engelsk versjon kommer, 
andre språk vurderes. Kan f.eks. vises på foreldremøtene. Send gjerne 
morsomme/hyggelige bilder fra ulike aktiviteter der foreldre deltar (Hudøy, 17. mai, 
skoledisko, skoleball, natteravning o.l.) til jenmagjen@gmail.com.  
 

4) Nytt fra skolemiljøutvalget/driftsstyret/rektor 
a) Det har ikke vært møte i SMU siden sist FAU-møte. 

Det sosiale kartleggingsverktøyet Klassetrivsel som skolen er svært fornøyd 
med er under vurdering av UDE mtp. GDPR. Kartleggingen utføres skriftlig 
inntil den digitale versjonen blir godkjent. 

b) Driftsstyret: Budsjett og strategisk plan for 2020 skal være godkjent innen 20. 
januar, sendes deretter ut til FAU. 
 

5) Fremdrift ny skole 
a) Det første brukermøtet for planlegging av nye Refstad skole skal avholdes 

09.01.20. Tema er “Funksjonenes plassering”, og skal bl.a inneholde: 
adkomst og plassering på tomten, plassering av hovedfunksjoner, 
hovedpremisser (høyder, dagslyskrav, universell utforming, støy, parkering, 
rømningsveier m.m), plan 1 og plan 2, handlingsrom (utvidet areal til 
skolehelsetjenesten, lagringsplass til korps, aktivitetsrom) m.m.  
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Brukermøte 2 “Hjemmeområdene” vil bli avholdt 23.01.20, og skal bl.a. 
omhandle: Hjemmeområder for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, inngangssituasjoner, 
grovgarderobe/fingarderobe, klasserom/grupperom, lærerarbeidsplasser, 
teamrom m.m. Tre brukermøter til i mars. 

b) Spesialavdelingen for 8 barn med autisme som var planlagt i den nye skolen 
er «ofret» av byrådet og Plan- og bygningsetaten for å spare plass, fordi det 
fortsatt nektes å bygge i 3 etasjer. Vi holder oss i ro inntil videre frem til 
Torunn, Hege og Jens Magnus har vært i møte med bystyrets 
byutviklingsutvalg som de har bedt om møte med. Søkte om deputasjon 9. 
desember, men har ikke fått svar. Torunn skal purre for 2. gang. 
 

6) Saksbehandlingen til flerbrukshallen drar ut i tid, bør følges opp 
(https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=2016
10267) 
Hege tar kontakt med Hasle/Løren idrettslag. Rektor undrer seg over manglende 
invitasjon til brukermedvirkning, følger også opp. 
 

7) Ny logo? 
Utsatt til neste møte pga. mangel på tid 
 

8) Tanker/planer for det neste halvåret 
Utsatt til neste møte pga. mangel på tid 
 

9) Evt. 
a) Løren skole FAU ønsker å samarbeide med oss om ny ungdomsskole; vi er 

positive! 
b) Skiforeningens skiskole: FAU positive mot vinter 2021 mht. å tilrettelegge for 

henting av elever, men ikke til opplegg som krever deltagelse av 
AKS-personalet, ref. gratisprinsippet og at AKS-personalet skal være 
tilgjengelig for alle elever på AKS. 

c) Henvendelse fra foresatt på 1. trinn om at barna ikke går på tur og er lite 
fysisk aktive på AKS: 
Dette ble drøftet med FAU-representantene fra 1. trinn, som ikke sa seg enige 
i dette. Barna går ofte på tur, og det er mange fysiske aktiviteter og kurs 
barna kan melde seg på. 

d) Henvendelsen omfattet også bekymring om det blir vist TV/film mens elevene 
spiser. 
Dette har vært tema på et FAU-møte tidligere, og elevene skal kun unntaksvis 
bli vist “skjermunderholdning” (inkludert Supernytt) under måltidene. Både for 
å redusere skjermbruk, men også fordi mange elever glemmer å spise 
dersom det er “underholdning” under måltidene. Måltidene er også en viktig 
sosialiseringsarena. Alternativer kan være høytlesning og lydbok, som mange 
lærere allerede bruker. FAU/skolen følger opp at dette overholdes, både i 
spisefri og på Rea.  

 
 
Neste møte settes til 6. februar 2020 kl. 18.30. 
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