
 

 

 

 

 

 

 

 
Referat fra møte i Refstad skole FAU 
 
Tid: Tirsdag 12.03.19 kl. 19.00 
Sted: Bredtvet skole 
Møteleder: Torunn Graftås 
Til stede: 1. trinn: Kristin Kongelf, Suthan Vivekananthan 

     2. trinn: Torunn Graftås 
     3. trinn: Marianne Haugan,  
     4. trinn: Jens Magnus Jensen, Cecilie Stjernløw 
     5. trinn: Anniken Bjørnø 
     6. trinn: Elin Håkonsen  
     7. trinn:  
     Rektor Magnus Kristiansen 

 
Forfall: Janniche Engum Moe, Gunnhild Rønnestad, Gøril S. Netteberg, Frode Midtgård, 
Kristin Bjerkeland, Uzma Sattar, Jennifer Illes 
 
Saksliste:  

1) Godkjenning av møteinnkalling og referat 
Innkalling og referat godkjent. 
 

2) Oppdatering av forrige møtes saker  
a) Suthan: Bankløsning er nå i orden. Har også bestilt VISA-kort så 

FAU-representanter slipper å legge ut av egne midler ved innkjøp til 
skoledisko o.l.  

b) Skolebygget, media m.m 
Torunn har sendt underskriftene fra minsak.no til bystyret. Har også invitert 
Jens Magnus (som repr. fra DS) samt seg selv til å delta på et møte med 
byråd for næring og eierskap. Har ikke fått svar. 

Det har vært en forhåndskonferanse mellom Plan- og bygningsetaten og 
Undervisningsbygg. PBE mener at tomten kanskje må omreguleres. Dette 
kan ta lang tid. Viktig å bruke media for å bli hørt. 
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Refstad skole skal fortsatt bygges/rehabiliteres på samme tomt som før. 

Konklusjon fremdrift: Torunn tar kontakt med foresatt innen medierådgivning 
for å høre evt. ny innfallsvinkel i mediene mtp. evt. ny regulering.  

Læringsbrett/Showbie/foresatte - Jens Magnus 
Jens Magnus skal delta i møter og observere på skolen påfølgende dag. 
Oppdaterer på et senere møte. 
 

3) Fra møtet i Refstad vel v/Janniche (ang. utviklingsplaner på travbanetomta) 
Janniche kunne ikke komme, så punktet utsettes til neste møte. 
 

4) Info om ungdomsskole 
Torunn hadde bedt Uzma om å informere, men hun var ikke til stede. 
Torunn tok en kort briefing: Det blir offentlig høring høsten 2019, behandles sommer 
2020, politisk vedtak av høsten 2020. 
Utdanningsetaten vil holde barna på Løren skole samlet. Det er flere løsninger på 
hvordan de skal løse dette, men det jobbes med. 
Målet er en felles ungdomsskole for elevene ved Refstad og Løren skoler. 
Utdanningsetaten sier i møte at det skal bygges ungdomsskole på Bamatomta 
(Økern torgvei). 
 

5) Div. trafikkutfordringer 
a) Farlige trafikksituasjoner ved snuplassen (fra foresatt) 

Det parkerer store lastebiler utenfor Refstad skole (i Økern torgvei) som igjen 
fører til farlige situasjoner. Lastebiler har kjørt inn i biler som har stått parkert 
mens foresatte henter barna.  

b) Farlig skolevei langs Økernveien (fra foresatt) 
Mangler fortau samt fotgjengerfelt på deler av skoleveien. I tillegg har fortau 
og veikanter blitt brukt som snødeponi. 

c) Trafikk i Bredtvetveien (fra FAU til bhg) 
Foreldre med barn i barnehagen ved siden av skolen har reagert på skumle 
trafikksituasjoner, hovedsakelig som resultat av den økte trafikken. Skolen 
sender ut påminnelse til foresatte om å ta særskilt hensyn ved 
levering/henting ved Bredtvet. 

Torunn foreslår at FAU tar kontakt med Bymiljøetaten og evt. Trafikkagenten og gir 
beskjed om forholdene i Økern torgvei og Økernveien. Pga. få representanter til 
stede blir sakene sendt ut etter møtet for fordeling av oppgaver (se også neste 
punkt). 
 

6) Fordeling av oppgaver 
a) Fordeling av trafikksituasjoner: Hvis ingen melder seg delegerer Torunn 

oppgavene rundt til representantene.  
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Sosiale tiltak: Elin sier hun kan bli med i denne gruppen, sammen med Kristin 
K. og Marianne. Gruppen får ansvar for å ta initiativ til et arrangement for barn 
med foreldre på skolen. 
 

7) Evt. 
a) Inspektør Siri Melby presenterte seg selv og deltok i begynnelsen av møtet. 

Har ansvar for 7. trinn og sosialpedagogikk. Har jobbet i Osloskolen i 16 år.  

En far på 7. trinn vil ha foreldremøte her på Refstad, ikke bare på Frydenberg. 
Teamkoordinator jobber med dette. 

Spørsmål fra Torunn: Når kommer Siri inn? 

Skolen har to sosiallærere og sosialkonsulent som er tett på klassene. Har 
sos.ped-møte hver mandag hvor de diskuterer klasser og elever. De skal 
starte med ressursteam. PPT sitter også her. Lærerne kan komme med 
saker. 

b) Ønske fra Torunn: Respons på beskjeder. Trello ble vedtatt som 
“hovedplattformen” for kommunikasjon innad i FAU på det første møtet etter 
nyttår. Ønsker litt mer respons på ting som blir lagt ut, enten ved 
kommentarer eller “stem”. Minner også på at dette er en felles plattform for 
komm. mellom alle representantene, ikke kun som en kanal for info fra leder 
→ representanter. 
 

c) Saker fra driftsstyret; Konsekvensen av å flytte er at det er nedgang i 
elevtallet som skal starte på 1.trinn. Dette er i hovedsak minoritetsspråklige 
elever. Mulig at språkproblemer har gjort det vanskelig å nå ut med 
informasjon til disse familiene. Vil ha konsekvenser for planlegging, både mht. 
økonomi og bemanning. 
 

d) Innspill fra Elin: Kan skolen være mer fleksibel med bussing. Kan man ha 
flere busstopp? Kan elevene ha mer fleksibilitet med å bli med en annen buss 
enn den de er satt opp på? Kan man tenke gode løsninger rundt dette? Man 
merker at det er vanskeligere med det sosiale enn tidligere. Rektor sier han 
kan ta det opp i driftsstyret og diskutere det i etaten. 
 

e) Spørsmål: Blir det satt opp sykkelstativ ved Bjerkebanen? 
Rektor skal sjekke med Undervisningsbygg. Han forteller ellers at 
Undervisningsbygg skal bygge enda mer i skolegården. Det skal bygges flere 
mindre lekeapparater, et amfi, flere sittegrupper, basketstativ, bordtennisbord 
og kulebakke hvor elevene kan ake om vinteren.  
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