
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 
 
Tid: Onsdag 13.11.19 kl. 18.00 
Sted: Bredtvet skole, personalrommet 
Til stede: 1. trinn: Martin Munthe-Kaas 

      Torgeir Stegane 
     2. trinn: Kristin Kongelf 

      Suthan Vivekananthan 
     3. trinn: Kristin M. Bjerkeland 

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

      Arild Langseid 
     6. trinn: Hege Rønning 

      Camilla Olsen 
     7. trinn:  
  

I tillegg stilte rektor Magnus Kristiansen og undervisningsinspektør Kari Bang Thorsrud. 
 
Forfall: Janniche Engum Moe, Uzma Sattar, Elin Håkonsen 
Referent: Kaja Lindahl Vist. 
 
Saksliste:  

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

2) Godkjenning og signering av protokoll fra årsmøtet 
Godkjent. Kaia og Torgeir signerte. 
 

3) Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen - et prosjekt i 
Program for folkehelsearbeid i Oslo v/undervisningsinspektør Kari Bang Thorsrud  
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4 bydeler; skoler og barnehager i Groruddalen. Kosthold og fysisk aktivitet. 
Handlingsplan og målsettinger ligger på hjemmesiden til skolen.  

a) Frokosttilbudet på Rea (AKS). Noen barn spiser frokost på skolen i tillegg til 
hjemme. For andre er dette frokosten. Det serveres frukt på Rea hver dag og 
varmmat serveres på fredager. Janne følger opp kostholdsdelen. 

b) Skjermbruk: Begrenses. På Rea kun på fredager når det er varmmat.  
c) Godteri og søtsaker begrenses til et minimum, men fortsatt siste skoledag før jul 

og sommer, samt Halloween og karneval (på Rea). Kaker ved bursdagsfeiring 
utgår.  

d) Matpakke: Noen barn har ikke med seg matpakke, mens noen har med matpakke 
som er for dårlig. Skolen har samarbeid med skolehelsetjenesten for å støtte opp 
under disse elevene. Noen barn spiser ikke opp matpakken sin, og det jobbes 
med at lærerne følger opp at barna skal spise maten.  

e) Fysisk aktivitet: Mål om at barna skal bli svette gjennom høy aktivitet minimum 3 
ggr/uke (både på skolen og hjemme), men også fysisk aktivitet 1 time/dag i tillegg 
til dette. Mye lek i skolegården, trivselsledere er populært, men noen barn har 
ikke nok aktivitet gjennom uka. Kurstilbudet på Rea tilrettelegges for aktivitet og 
det jobbes for å inkludere enkelte barn på de gruppene med mer aktivitet der 
dette ses nødvendig.  
 

4) Oppdatering av forrige møtes saker 
a) Skoledisko v/arbeidsgruppa 

i) Vel gjennomført arrangement, men vi må se på alternative løsninger hva 
gjelder brus da flasken ble kastet rundt av 5.-7. trinn (ute). 

ii) Ingen klager på musikk eller pizza, men det var rikelig med pizza og flere 
barn fikk 2 stk.  

iii) Prisen på DJ er i overkant høy da han tar 3000,- kr for arrangementet, 
men stiller da opp med mikser og utstyr. Vi skal ta opp diskusjonen til 
neste år.  

b) Trafikk v/arbeidsgruppa - nytt skriv fra bydelen. 
Bymiljøetaten ønsker å sette opp en tiltaksliste for 2020. Vi har flere tiltak som vi 
ønsker gjennomført innen 20. desember. Vi har innspill til følgende saker:  

i) Ønsker tidsregulering av parkering for lastebiler utenfor gamle skolen 
(7-17). 

ii) Bom på gangveien fra skolen til Økernveien.  
iii) Beskjæring av busker. 
iv) Manglende fortau på veistrekningen ved Gurinestubben, krysset ved 

Økernveien. 
v) Gangfelt fra fengselet og over veien.  
vi) Dårlig gangfelt om vinteren i svingen ved Bredtvet skole. 
vii) Gjøre om parkering forbudt utenfor skolen til all stans forbudt for på denne 

måten å minimere biltrafikken i dette området. 
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viii) Alle fartsgrenseskilt er nå fjernet til fordel for skilt til beboerparkering, og 
det er et ønske om å få opp nye skilt med 30-sone. 

ix) Ved flere forslag sendes dette til Torunn eller Torgeir. Torgeir samler inn 
og setter opp. 
Kommentar etter møtet: Torunn har sendt ut skrivet til klassekontaktene, 
som skal sende videre til alle foresatte. 

c) Karneval v/arbeidsgruppa 
i) Ingen oppdatering. 

d) Klassetrivsel.no/GDPR - noen endring? 
i) Skolen har alt på sitt rene, men saken følges opp. 

e) Buss 17. mai - andre selskap? 
i) Forslag om å få inn tre ulike tilbud for å få en oversikt over hvilket prisnivå 

dette ligger på. Korpset oppfordres til å hente inn tilbud på bussing. 
Sjekke bl.a. med busselskapet som allerede kjører for skolen.  

f) Hudøy for 1. trinn 
i) Bekreftet deltakelse for 1. klasse fra 2020.  

ii) Torunn tar kontakt med Inge (general) og Aranya (infosjef) og får disse til 
å sette opp noe informasjon som kan sendes ut via skolen. Viktig å 
informere om viktigheten av foreldredeltagelse, spesielt hos de yngste 
barna + informere om dato. 

iii) Felles informasjonsmøte for 1.-2. klasse på nyåret. Foreslås å slå 
sammen dette med foreldremøtet for trinnene.  
 

5) Kort om saker fra driftsstyret v/rektor og Jens Magnus  
a) Jens Magnus jobber for et mer åpent og transparent samarbeid mellom de ulike 

vervene for bedre flyt.  
b) Sakene i avisene blir veldig snevre og smale, og viktige poeng utelates. Foreslår 

å skrive et leserinnlegg for litt mer politisk vinkling og større påvirkning.  
c) Økonomiske utfordringer rundt drift grunnet bussing etc. Skolen vil gå noe i 

underskudd og Magnus er i dialog med Undervisningsbygg for at driften av skolen 
ikke skal påvirkes. Usikkerhet rundt hva som dekkes og forventes.  

d) Stadig flere lokale politikere engasjerer seg i saken og jobber for å få frem saken. 
Foreslått av Hege at vi burde ta tak i byråd for mangfold (SV) for fokus på 
integrering og skolen som samlingspunkt i nærmiljøet. Følges opp av Torunn og 
Hege. 

e) Usikkerhet vedrørende byggesak (regulering fra 1979 med begrensning på 8 
høydemeter) da det ikke vil gis dispensasjon for dette selv om dagens skole er 
ca. 14 meter høy. Evt. innsigelser på dette vil gå til fylkesmannen, hvor det ikke er 
noen frist for oppfølging. Prøver å få bygget skolen som en reguleringssak, den 
vil da antas være ferdig i 2024. En utvidet byggesak kan muligens bli ferdig til 
2023, men dette avhenger av godkjenning og disp. Det er også noe usikkerhet 
rundt når flerbrukshallen skal stå ferdig.  
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6) Kort om saker fra Skolemiljøutvalget (SMU) v/Jens Magnus og Uzma 
a) Klassetrivsel og ordensregler i fokus. Forslag om at elevrådet kan komme til FAU 

for å få penger og på denne måten kunne bidra til å forbedre skolehverdagen. 
Positiv mulighet for at elevrådet kan være med på å forme sin egen 
skolehverdag. 
 

7) Status byggeplanene v/rektor og Torunn 
Se punkt 5. 
 

8) Forespørsler fra foresatt (utsatt fra forrige møte) 
a) Ang. Veileder fra Utdanningsdirektoratet om skjerming av innhold på nett. 

i) Veilederen ble trukket tilbake fra Udir da den ikke var helt klar. Avventer 
nå at veilederen skal offentliggjøres. Det jobbes med muligheten for å 
sette opp filtre som ivaretar begrensningene i denne veilederen, men det 
er foreløpig ingen konklusjon fra test-skolene (virker ikke som ønsket). 
Vanskelig å lage filtre som treffer bruken og mye ekstraarbeid følger med 
disse filtrene.  

ii) Besluttet å avvente til veilederen er ferdig. I mellomtiden fokuseres det å 
jobbe jevnt med nettvett slik at barna vet hvordan de skal forholde seg til 
nettet og søk. 

b) Fokus på etikk i nettvettundervisning 
Fokus på å gi barna kompetanse innen digitale medier og læringsflater.  

i) Forslag om å sende ut presentasjon av skolen for å kommunisere hvordan 
læringen foregår.  
 

9) Bedre system på tøy som ligger rundt på skolen/er gjenglemt 
a) Det står kasser rundt i gangen av gjenglemt tøy. Etter en stund flyttes dette til en 

kasse under trappa.  
b) Viktig at det informeres om hvordan dette systemet er satt opp.  
c) Forslag om at lærerne ser etter navn i større plagg som dyrere jakker og heller 

legger dette på plassen til den aktuelle elev fremfor å legge det i gjenglemtkassa. 
Rektor skal ta dette videre til de ansatte. 
 

10) Natteravning 
Pga. utskiftninger av FAU-representanter og arbeidet med ny skole har natteravning ikke 
startet igjen i høst. FAU ønsker å få det i gang igjen. 
 
Guttegjenger som skremmer, bråker og ødelegger. Løren har foreløpig ikke vært 
interessert i å være med på Natteravning, men mulig dette endrer seg nå.  
 

a) Område: dekke Risløkka, Bjerke og Refstad på ca. 3 timer. Sinsenveien er øvre 
grense - Løren skole - Refstad skole - Bjerkedalen. Økernly barnehage har bedt 
bydelen om natteravning.  
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b) Behov for at en representant fra FAU tar dette vervet. 5.-7. trinns foreldre har 
pleid å gå hver fredag. Rullerer mellom klassene. Klassekontaktene skal sørge 
for oppmøte fra 3-5 stk fra hver klasse.  

c) Torgeir og Suthan tar ansvar for dette. 
 

11) Forespørsel om skiskole 
a) Vi dropper organisert skiskole gjennom AKS i år. Dette må eventuelt arrangeres 

privat av foreldre. Det er åpent for dialog for å få til noe til neste år.  
b) Skiskole er et positivt innslag for å øke fysisk aktivitet og vi stiller oss positivt til 

dette. Men om vi sier ja til skiskole vil vi også åpne for andre aktiviteter som 
koster penger. Vi ønsker at AKS skal være tilgjengelig for alle og vil legge til rette 
for aktiviteter som ikke koster noe ekstra. Det er gode forhold i områdene rundt 
skolen, og det kan legges til rette for flere skidager. Rektor følger opp sammen 
med FAU. 
 

12) Evt. 
a) Årshjul: vi ønsker informasjon fra skolen om hva som skjer gjennom året, slik at 

dette kan flette sammen med FAU sine faste ting.  
Kommentar etter møtet: Janniche tar tak i dette. 

b) Hudøyfest: Forslag om å gjøre om dette til en skolefest slik at det tydeliggjør at 
festen er for alle, men med tydelige innslag fra Hudøy. Forslag til «Bygdefest» 
uten barn :)  

c) Følge opp aktiviteter for å bygge opp under økt deltakelse og 
foreldreengasjement rundt lokalsamfunnet og barna ved Refstad skole. 

d) Det er i dag mange engasjerte foreldre i 5.-7. klasse som har verv både innen 
band, spelet og eventer. Disse vil snart forlate skolen da de ikke har yngre barn 
og vi trenger å sørge for at nye representanter rekrutteres.  

 
Neste møte settes til 8. januar 2020 kl. 18-20. 
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