
  
  

Referat   fra   møte   i   Refstad   skole   FAU   
  

Tid:    Torsdag   6.   februar   kl.18.30-20.30   
Sted:    Bredtvet   skole,   personalrommet   
  

Til   stede:    1.   trinn:   Torgeir   Stegane   
      2.   trinn:   Kristin   Kongelf   
      3.   trinn:   Kristin   M.   Bjerkeland   

       Torunn   Graftås   
      4.   trinn:   Kaia   Lindahl   Vist   

       Janniche   Engum   Moe   
      5.   trinn:   Arild   Langseid   
      6.   trinn:   Camilla   Olsen   
      7.   trinn:     
  

      Rektor   Magnus   Nesset-Kristiansen     
  

Forfall:     Uzma   Sattar,   Suthan   Vivekananthan,   Martin   Munthe-Kaas,   Elin   Håkonsen,   Jens   
  Magnus   Jensen   

Referent:    Janniche   Engum   Moe   
  

Saksliste:     
1. Godkjenning   av   møteinnkalling   samt    forrige   møtereferat   

Innkalling   og   referat   fra   forrige   møte   godkjent.   
  

2. Status/oppdatering   av   forrige   møtes   saker   
a. Karneval   

Purring   sendt   ut   på   påmelding   av   barn.   Har   gitt   en   effekt.   
Skal   sende   ut   purring   på   påmelding   til   foreldrehjelp.   
Gruppen   har   stort   sett   kontroll   på   arrangementet.   En   liten   overraskelse   at   
skilleveggen   skal   fjernes   slik   at   gymsalen   blir   mye   større   (skal   settes   inn   ny   
skillevegg   i   vinterferien).     
Arrangementet   på   REA   har   REA   kontroll   på.   Vi   skal   bare   stille   med   4   foreldre   
til   å   kutte   frukt.   
Forberedelser   på   onsdagen   starter   kl   18.00.   

b. Piknik   
Må   komme   tilbake   til   dette   senere.   

c. Buss   17.mai   
Torunn   skal   følge   opp   dette.   

d. Hudøy   
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God   stemning   og   godt   inntrykk   av   1.   trinn!   Positive   tilbakemeldinger   fra   
foresatte   på   flere   trinn   at   Inge   (general)   og   Aranya   (infosjef)   har   vært   på   
foreldremøtene.   

e. Natteravn   
Skal   sende   ut   informasjon.   

f. Årshjul   
Første   utkast   på   gang.   Skolen   har   fylt   inn,   gjenstår   at   FAU   fyller   inn.   Magnus   
ønsker   den   på   skolens   nettsider.   Naturlig   at   den   også   ligger   på   FAU   sine   
nettsider   (som   er   under   publisering).   

g. Dugnadsfilm   
Snart   ferdig.   Skal   brukes   til   å   rekruttere   foreldre   til   deltakelse   på   
arrangementer.   

h. Skjermfri   spisepause   
Magnus   bekrefter   at   lærerne   har   fått   påminnelse   om   at   det   skal   være   
skjermfri   spisepause.   Det   viktigste   er   at   barna   spiser,   og   lærerne   har   særskilt   
fokus   på   å   følge   opp   dette.   
  

3. Nytt   fra   skolemiljøutvalget/driftsstyret/rektor   inkl.   fremdrift   ny   skole,   strategisk   plan   og  
budsjett   2020   

a. SMU   
Har   ikke   hatt   noen   møter   enda,   så   ikke   noe   oppdatering   derfra.   

b. Strategisk   plan   –   Magnus   forteller   litt   
Hver   skole   velger   ut   noen   strategiske   områder,   deretter   gjøres   en   
risikovurdering   rundt   hva   konsekvensen   kan   være   hvis   man   ikke   jobber   riktig   
på   de   ulike   områdene.   Tiltak   defineres   for   å   sikre   at   risikoelementene    ikke   
skjer.   
Skolens   utvalgte   områder:   

● Elevenes   grunnleggende   ferdigheter   og   dybdekompetanse   i   fag   og   
evne   til   å   skape,   tenke   kritisk,   forstå,   lære   og   utforske   på   tvers   av   fag   
skal   utvikles   gjennom   hele   skoleløpet:   
Tiltak   ⇨   Veiledet   utvikling   av   kompetansen   hos   lærerne   

  
● 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:   
Tiltak   ⇨   Trygt   arbeidsmiljø   for   elevene.   Ser   spesielt   på   å   heve   
kvaliteten   på   klasseledelse.   I   størst   mulig   grad   være   i   forkant,   slik   at   
man   slipper   å   rette   opp   ting   i   etterkant.   
  

● Aktivitetsskolen   skal   bidra   til   å   styrke   elevenes   motivasjon,   
mestringsfølelse,   norskspråklige   ferdigheter   og   læring   gjennom   økt   
deltakelse   og   kvalitet   i   AKS.   
Tiltak   ⇨   Ha   et   så   godt   tilbud   at   flere   velger   heldagsplass.   

  
c. Elevundersøkelsen   (5.-7.   trinn)     

Magnus   forteller   at   det   ikke   bare   var   hyggelig   lesning,   særlig   rundt   
mobbeproblematikk.   Har   hatt   en   økning   fra   i   fjor.   5.   trinn   ganske   store   utslag.   
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Mindre   på   6.   Mindre   økning   på   7.   Noe   forvirrende,   da   tallene   viser   at   en   del   
av   de   som   sier   de   blir   mobbet   likevel   trives   på   skolen.   Det   er   særlig   i   
friminuttene   det   oppstår.   På   7.   trinn   var   det   en   del   utslag   på   mobbing   på   
sosiale   medier   –   av   folk   de   ikke   kjenner.   Eks.   ukjente   personer   på   nett   som   
gir   negative   tilbakemeldinger.   Årlig   foredrag   om   nettvett   fra   Barnevakten   
fortsetter.   Økning   av   mobbetilfeller   på   skolevei   –   T-banen   og   noe   på   buss.   

  
Har   analysert   tallene   godt,   og   jobber   nå   med   å   definere   tiltak,   blant   annet   å   
identifisere   hvem   som   blir   utsatt.   Lærerne   deltar   også.   Jobber   
skoleomfattende   slik   at   skolen   kommer   i   forkant   av   situasjoner,   og   at   
klasseledelsen   jobber   for   å   gjøre   barna   beredt   på   håndtering   av   situasjoner.   

  
Foruten   dette   området   ligger   vi   høyere   enn   Oslo-snittet   på   de   fleste   områder.   
Godt   over   snittet   når   det   gjelder   trivsel,   men   under   snittet   når   det   gjelder   
mobbing.   

d. Fremdrift   ny   skole.     
Dagens   brukermøte   (tredje   av   totalt   fem   møter)   handlet   om   spesialrom   og   
administrasjon.   Går   veldig   mye   på   detaljer,   og   dette   involverer   lærerne   seg   
mye   i.   Lærerne   er   svært   begeistret,   og   sier   at   det   blir   en   kjempefin   skole!   
Omsider   fått   en   dato   for   ferdigstillelse,   og   det   er   høsten   2023   (ikke   
nødvendigvis   til   skolestart).   Har   også   bedt   om   å   få   tegninger   som   kan   sendes   
ut   for   å   skape   begeistring   blant   foreldre.  

  
Riving   av   den   gamle   skolen   starter   enten   april/mai   eller   like   etter   sommeren.   
Har   ingenting   å   si   for   fremdriften   for   den   nye   skolen   –   viktig   å   understreke   
dette   for   foreldre.   Årsaken   er   at   materialer   og   inventar   skal   gjenbrukes.   
Magnus/Torunn   skal   lage   en   «kommunikasjonspakke»   som   består   av   både   
gladsak   om   det   nye   skolebygget   og   at   gjenbruk   av   dagens   skole   er   i   fokus.   
  

4. Oppfølging   av    flerbrukshallen   
Skulle   egentlig   bli   lagt   ut   på   offentlig   ettersyn   1.   februar   2020,   men   det   blir   det   neppe   
noe   av   siden   det   ikke   ligger   ute   nye   dokumenter.   Torunn   spurte   på   brukermøtet   om   
UDE   og   Ubf   hadde   tenkt   på   hvordan   vi   skal   håndtere   at   vi   blir   stående   uten   
flerbrukshall   minimum   1   år,   kanskje   flere   år   hvis   hallen   blir   forsinket.   Svaret   var   at   
forsinkelsen   bekymrer   UDE   og   skolen.   Hvilke   tiltak   som   må   iverksettes   er   avhengig   
av   hvor   lang   tid   det   tar   fra   skolen   åpner   til   flerbrukshallen   åpner,   og   vil   bli   besluttet   
først   når   en   vet   når   flerbrukshallen   er   planlagt   ferdig.   

  
Styret   diskuterte   at   vi   må   begynne   å   trykke   litt   på,   på   samme   måte   som   vi   gjorde   med   
nytt   skolebygg.   

  
FAU   fikk   endelig   svar   fra   bystyrets   byutviklingsutvalg   angående   vår   søknad   om   
møte/deputasjon,   men   fikk   innkalling   på   veldig   kort   varsel.   Vi   har   bedt   om   å   få   
komme   ved   neste   anledning,   noe   vi   har   fått   bekreftelse   på.   Vi   må   da   ta   opp   to   saker:     
1)   at   Plan-   og   bygningsetaten   holder   trykket   oppe   på   skolefremdriften   og   2)   få   satt   
fokus   på   flerbrukshallen   og   få   klarhet   i   hva   som   skjer   med   fremdriften   her.   
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5. Ny   logo?   
Jens   Magnus   har   laget   forslag   til   ny   logo.   Enstemmig   klappet   inn   av   styret.   
  

6. Tanker/planer   for   det   neste   halvåret   
FAU   har   fått   tid   til   å   ta   opp   igjen   flere   saker   som   har   måttet   ligge   på   vent   frem   til   
arbeidet   med   å   bygge   ny   skole   kom   godt   i   gang.   De   ulike   arbeidsgruppene   jobber   
selvstendig   og   oppdaterer   resten   av   styret   under   møtene.   
  

7. Evt.   
a. Lav   deltakelse   på   noen   av   foreldremøtene,   spesielt   på   5.   trinn   denne   runden.   

Teamleder   på   trinnet   spør   om   vi   har   noen   tips   til   hvordan   man   kan   skape   økt   
deltakelse.   FAU   kom   frem   til   følgende   forslag:   

i. Sikre   god   og   tidlig   nok   informasjon   om   når   foreldremøtene   finner   sted   
(flere   kanaler,   flere   påminnelser).   

ii. Bruk   gjerne   funksjonen   “lesebekreftelse”   i   Skolemelding-appen,   i   
tillegg   til   svarslipp.   

iii. Skape   innhold   som   gjør   at   foreldre   tenker   at   de   må   være   der   for   å   ikke   
gå   glipp   av   noe.   Ledelsen   vil   gjerne   ha   innspill   på   hva   slags   temaer   
dette   kan   være.   

iv. Mulig   at   skolen   må   være   mer   i   direkte   kontakt   med   de   som   trenger   
tolk,   og   så   tilrettelegge   for   det.   

v. Få   tydeligere   frem   at   foreldremøtene   er   en   god   mulighet   til   å   bli   kjent   
med   andre   foreldre,   -særlig   nå   som   vi   er   på   Bredtvet.   

vi. FAU   oppfordrer   til   at   ledelsen   er   tydeligere   på   at   det   ”forventes   
oppmøte”.   At   det   er   viktig   for   klassemiljøet,   og   at   man   på   
foreldremøtene   diskuterer   saker   som   direkte   påvirker   våre   barns   
skolehverdag.   

vii. Kanskje   lærerne   kan   følge   opp   de   som   ikke   kom   på   møte,   f.eks.   stille   
spørsmål   om   skolen   kan   gjøre   noe   slik   at   de   kommer   neste   gang.   
  

Neste   møte   settes   til    tirsdag   17.   mars   kl   19.00.   
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