
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 
 
Tid: Torsdag 10.01.19 kl. 18.00 
Sted: Bredtvet skole 
Møteleder: Torunn Graftås 
Referent: Janniche Engum Moe  
Til stede: 1. trinn: Kristin Kongelf, Suthan Vivekananthan 

     2. trinn: Kristin Bjerkeland, Torunn Graftås 
     3. trinn: Janniche Engum Moe 
     4. trinn: Cecilie Stjernløw, Jens Magnus Jensen 
     5. trinn:  
     6. trinn: Gunnhild Rønnestad 
     7. trinn: Jennifer Illes, Frode Midtgård 
     Rektor Magnus Kristiansen 

 
Forfall: Anniken Bjørnø, Elin Håkonsen, Gøril S. Netteberg, Marianne Haugan, Uzma Sattar 
 
Møtet er vedtaksdyktig. 
 
Saksliste: 
 

1) Oppdatering av forrige møtes saker: 
a) Innkjøp av leker. Ingen ytterligere avklaring. 

Informasjon mottatt etter møtet: Det er kjøpt inn endel leker i forbindelse med 
Trivselslederprogrammet. Det avventes med ytterligere innkjøp. 

b) Trafikk rundt Refstad skole. Ingen ytterligere tiltak utført. Følges opp ved en 
senere anledning. 
 

2) Rektor orienterer om årets strategiske plan og oppdatering fra 
Driftsstyremøtet. 

a) Jens Magnus ble valgt til ny leder av Driftsstyret. 
b) Strategisk plan: 

➔ Utformes på bakgrunn av retningslinjer og tematikk fra Utdanningsetaten 
➔ Skal velge ut 3-5 områder fra temaene. 
 
Rektor har valgt ut 4 fokusområder for 2019: 

● Fokusområde 1: Sikre de grunnleggende ferdighetene skrive, lese, regne, 
muntlig, digitale ferdigheter.  
Risikoområder: Ulik kvalitet på klasseledelsen, Lav kompetanse på 
begynneropplæringen, Stor konkurranse om kvalifiserte lærere. 
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Hva skal skolen gjøre for at denne risikoen ikke blir reell? 
 

○ Fagene skal understøtte de grunnleggende ferdighetene - det er ikke 
faget i seg selv som er viktigst. 

○ Fokus på aktiv og god deltakelse mellom voksen-elev, elev-elev, 
derfor økt fokus på god klasseledelse. 

○ Rekruttere og beholde gode lærere og klasseledere. 
○ Nye måter å rekruttere på, eks. åpen dag. 
○ Er mer utfordrende å rekruttere lærere nå - lærermangel i Oslo og 

lokasjon på Bredtvet er årsaker. 
○ Bruker mye ressurser på å lære opp nyutdannede. 
○ Høyere turnover blant de unge og nyutdannede - mye pga. store 

kostn. med å etablere seg i Oslo. Mange flytter ut av byen. 
○ Det trengs erfarne lærere som kan lære opp de nye i 

begynneropplæring. 
○ Stor utfordring å rekruttere lærere til Osloskolen. Det største 

bemanningsbyrået i Oslo har 1400 ansatte plassert rundt om på 
skolene. Mangelen er en konsekvens av den nye lærernormen. 
Skolen jobber strukturert, metodisk og langsiktig med rekruttering. 
Refstad er også en attraktiv praksisskole. Jobber enda mer med å 
skape det gode arbeidsmiljøet. 

○ Vi har veldig gode resultater på Nasjonale prøver. Vi kan også følge 
resultatene i overgangen barnetrinn → ungdomstrinn. 
Interesserte kan sjekke www.skoleporten.no. 

○ Skolen jobber mye med å lære elevene å takle prøvesituasjoner. Dette 
for å unngå at elevene kjenner for mye på presset, og dermed ikke 
viser hva de er gode for. 
 

● Fokusområde 2: Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende 
læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, 
vold og overgrep  
Risiko som er tatt ut: «Ikke gode nok på forebyggende arbeid».  
Hva skal skolen gjøre for at denne risikoen ikke blir reell? 

○ Har ansatt en ny inspektør som skal arbeide med forebyggende arbeid 
på trivsel, miljø, mobbing, mm. Resultatene av dette vil bli mer synlige 
for de foresatte etterhvert. 

○ Elevundersøkelsen: resultatene er litt dårligere enn i vår, men mye 
bedre enn for 1 år siden. Det er 5.-7.klasse som deltar i denne, og det 
er resultatene fra 7. som vises. 

○ Undersøkelsen gir en god indikator på hvordan helhetsstemningen er. 
Skolen jobber også med undersøkelser som kommer tettere innpå 
enkeltelevene, f.eks. Trivselsundersøkelsen. 

○ Etter det nye lovverket er trådt i kraft (Opplæringsloven § 9 A-4) er det 
innarbeidet gode rutiner på skolen for å sikre god etterlevelse av 
loven. 
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○ Undersøkelsen viser at det er ingen elever som melder at de blir utsatt 
for digital mobbing. Uansett resultater har skolen kontinuerlig fokus på 
dette. 

○ De som melder at de ikke har det bra på skolen sier at det skjer i 
friminuttene. Skolen arbeider derfor aktivt med deltakende og 
veiledende voksne i friminuttene/inspeksjon. Dette er hovedfokus for 
skolen akkurat nå. 

○ Det kom spørsmål om busstransporten. Det skjer enkeltepisoder, men 
disse blir tatt tak i. Har høy bemanning på transporten. Mye har gått 
seg til etterhvert som alle har blitt vant med opplegget. 

○ Det kom spørsmål om hvorvidt de minste vet hvordan de skal 
rapportere hvis noe skjer. Skolen har høyere bemanning på disse 
trinnene, og følger opp dette kontinuerlig. Svært viktig å trygge de 
minste. 

○ Om det er hendelser der foreldrene til elevene ordner opp, kan det 
gjerne meldes til læreren, evt. med beskjed om at det ikke er behov for 
å sette i gang aktivitet (jmf. skolens aktivitetsplikt (§ 9 A-4)). 

 
● Fokusområde 3: Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, 

mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse 
og kvalitet i AKS. 
Risiko som er tatt ut: «At flere velger halvdagsplass», og at «AKS ikke bidrar i 
språkutviklingen til elevene». 
Hva skal skolen gjøre for at denne risikoen ikke blir reell? 

○ Det ble tatt opp at heldagsplass egentlig er til kl 17, men siste bussen 
går kl. 16.30. 
Rektor: Er en logistikkutfordring bemanning REA/buss. 
 

● Fokusområde 4: Osloskolen skal ha digitale løsninger som er enkle, mer 
tilgjengelige og læringsfremmende 
Risikoen som er tatt ut: «At skolen skal ha lav kompetanse i bruk av digitale 
læringsmidler».  
Hva skal skolen gjøre for at denne risikoen ikke blir reell? 

○ Etter DS-møtet ble det avgjort at det skal settes inn tiltak for å trygge 
foresatte på bruk av digitale læringsmidler og skape økt forståelse for 
hvordan det brukes på skolen. Blant annet vil det bli satt av midler til 
arbeid med ettermiddagssamlinger for foresatte. Dette starter opp 
våren 2019. 

○ Det kom opp spørsmål om kvaliteten på Showbie. Det kan godt være 
at Showbie-appen i seg selv er god, men at det ikke er etablert gode 
og felles rutiner på hvordan appen brukes på hvert enkelt trinn/klasse. 

○ Det kom også opp ønske om en tydeligere kommunikasjon av 
innholdet i fagene/læreplanene, eks. for et halvt år om gangen. 
Læreplanene på Utdanningsdirektoratet blir for generelle. 

○ Spørsmål om busselskapet blir det samme neste år.  
Rektor: Det må ut på anbud. Bruken av Bjerkebanen fortsetter. 
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○ Det gjøres en ny undersøkelse om busstransporten i slutten av januar. 
Ikke fordi det legges opp til store endringer, men for å avdekke 
endringer i antallet barn som tar buss vs. barn som tar banen. 
 

Tilbakemelding fra FAU på den strategiske planen: FAU er gjort godt kjent med innholdet i 
den strategiske planen, og hadde ingen tillegg til denne. 
 

3) Oppsummering av rapporten fra Multiconsult. Veien videre? 
FAU er av den oppfatning at undersøkelsene har vært langvarige nok, og at det nå 
må fattes en beslutning. FAU kommer til å ta kontakt med politikerne tilknyttet dette. 
Vi kommer også til å gjøre en henvendelse til varaordfører i Oslo (gjennom 
FAU-repr.) Er også aktuelt å ta kontakt med Akers avis Groruddalen, NRK 
Østlandssendingen, Aftenpostens Osloby m.fl.  
 
Mulig å koble vår henvendelse opp til Forbildeprosjektet under FutureBuilt.  
Siden Økern Sentrum ANS forsøker å unngå å bygge folkebad på Økern kunne vi 
satset høyt og prøvd å få til svømmehall på nye Refstad skole.  
 
Det er skolegruppemøte i Oslo KFU i februar der områdedirektør forhåpentligvis vil 
stille. 
Informasjon mottatt etter møtet: Skolegruppemøtet er utsatt. 
 

4) Innspill fra foresatte ang. KRØ og FYSAK 
Enkelttimer i KRØ og FYSAK har blitt avlyst, og har blitt tatt igjen med en lang tur 
eller fysisk aktivitet over lengre tid enn 1 time. Bekymret over den daglige aktiviteten. 
Rektor: Myndighetene har gått bort fra kravet om å ha 1 time fysisk aktivitet hver dag. 
Det anbefales likevel sterkt. Det er opp til hver enkelt lærer hvordan de løser dette. 
Torunn videresender svar til de foresatte. 
 

5) Innspill fra foresatt om forslag til plan for sosialt miljø 
FAU sender det videre til skolemiljøutvalget (SMU). 
 

6) Evaluering av Trello som intern kommunikasjonsplattform for FAU 
FAU har nå brukt kommunikasjonsverktøyet Trello en periode, hovedsakelig som en 
erstatning for e-post. Etter en diskusjon i FAU ble det besluttet at vi fortsetter å bruke 
Trello. Alle i FAU må registrere seg for at dette skal fungere. 
 

7) Arbeidsgrupper - planer fremover 
Politisk gruppe: Arbeider primært med skolebygget. Blir nok etterhvert også arbeid 
med ungdomsskolen. 
Sosial gruppe: Har vært en utfordring med tilgang til skolebygget.  
Rektor: Er ikke noe problem for skolen å legge til rette for at foreldre kan arrangere 
sosiale tiltak. Foreldrene må gå gjennom brannvernrunden og signere på at dette er 
gjennomført.  
Diskogruppen: disko er under kontroll. 
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Jens Magnus er ikke lenger med i en spesifikk gruppe da han er med i Driftsstyret og 
ønsker å skaffe seg god innsikt i skolens indre og bidra der hvor det trengs. 
Årshjul: Janniche tar ansvar for årshjulet. 
Natteravner: Dokumentasjon er klart. Oppgaven går ut på å sette opp klasselister to 
ganger i året og kommunisere dette ut på Facebook og klassekontakter. Frode tar 
ansvar for våren. Neste får ansvar til høsten igjen.  
Uzma blir forespurt om å ta ansvar for denne oppgaven. 
 

8) Nettsider? 
Torunn har laget en enkel nettside for FAU som ikke er publisert ennå, som en kanal 
for nyheter, dokumenter og annen info. Vi ble enige om å publisere disse. Dette 
kommer i tillegg til skolens FAU-sider, men det blir lagt en lenke fra skolens nettsider 
til FAU sine sider. 
Torunn følger opp. 
 

9) Evt. 
a) Dekselstativene knekker.  

Rektor: elevene kan få nye hvis de sier fra til kontaktlærer. 
b) Innspill fra foresatt ang. når de midlertidige gjerdene skal fjernes. 

Det ligger inne bestilling hos UBF om at det skal fjernes så fort som mulig. 
UBF og skolen er også i gang med videre utvikling av dette området for bedre 
bruk og utnyttelse i løpet av våren, blant annet med amfi. Forhåpentligvis 
byggestart i mai. 

c) Tastatur til læringsbrett. Det blir ikke gjort noe fra skolen sin side på dette, 
bortsett fra at skolen har en del tastatur som brukes til å øve på 
touch-metoden. Rimelige tastatur kan kjøpes til eget bruk hjemme. Behøver 
ikke være Apple-tastatur, alle som har Bluetooth kan fungere. 
 
Neste møtedato: onsdag 13.februar, kl. 19.00. 
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