
  
  
  

Referat   fra   styremøte   i   Refstad   skole   FAU   
  

Tid:    24.   august   2020   kl.   18.00   
Sted:    Bredtvet   skole   
Til   stede:    1.   trinn:   Ennå   ikke   valgt   representanter   

      2.   trinn:   Martin   Munthe-Kaas   
       Torgeir   Stegane   

      3.   trinn:   Kristin   Kongelf   
      4.   trinn:   Kristin   Bjerkeland   

       Torunn   Graftås   
      5.   trinn:   Forfall   begge   repr.   
      6.   trinn:   Jens   Magnus   Jensen   

       Arild   Langseid   
      7.   trinn:   Camilla   Olsen   

    
      Rektor   Magnus   Nesset-Kristiansen   
  

Forfall:     Suthan   Vivekananthan,   Janniche   Engum   Moe,   Kaja   Lindahl   Vist   
Referent:    Kristin   Bjerkeland   
  

Saksliste:   
  

1) Foreldremøter   -   delta?   I   så   fall   med   hvilket   innhold?   
Ikke   behov   på   7.   trinn,   viktigst   på   1.   trinn.   
Deltatt   tidligere   -   hatt   litt   «voksenopplæring»   (hvordan   henger   de   ulike   forumene   
sammen,   hva   gjør   FAU,   økonomi   (inntektskilder   og   utgiftsposter),   hvilke   saker   jobber   
vi   med,   o.l.   
Ikke   sikkert   at   alle   foreldre   har   full   oversikt   over   FAUs   liv   og   levnet.   Kan   være   greit   
med   noe   informasjon?   I   alle   fall   for   å   rekruttere.   Mål   om   at   FAU   i   størst   mulig   grad   
representerer   elevmassen   ved   skolen.   
Konklusjon:   FAU   deltar   på   foreldremøter.   FAU-repr.   på   de   enkelte   trinnene   
presenterer   FAU   på   sitt   respektive   foreldremøte.   
Kommentar   etter   møtet:   Grunnet   innstramninger   av   smittevernrutiner   deltok   FAU   
v/Torunn   kun   på   1.   trinns   foreldremøte   som   ble   holdt   på   skolen   før   innstramningene.   
Rekrutterte   2   representanter.   
Representant   fra   7.   trinn   har   også   meldt   sin   interesse.   

  
2) Referat/info   fra   arbeidsmøtet   på   travbanen   v/Torgeir   

Torgeir   var   på   møte   i   Hestesportens   hus   på   Travbanen   26.   februar.   
Deltakere:   konsertarrangører,   FAU-representanter,   lokalbefolkning,   osv.     
Bygges   fra   helt   nede   ved   (den   gamle)   skolen.   Blokker   og   næringslokaler.   Skal   ikke   bli   
«et   nytt   Løren»   -   lære   av   feilene.     
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Selve   travbanen   får   en   stor   reduksjon   i   antall   løp   og   mister   stallene.     
Under   gresset   på   Bjerkebanen   er   det   lagt   inn   en   flerbrukshall(!).     
Tidsperspektivet   er   vanskelig   å   få   grep   om.   Vet   ikke   når   man   skal   begynne   å   bygge.     
Utviklingen   starter   på   «Skinnsenteret»   (det   hvite   bygget   over   gamleskolen).   Litt   
usikkert.     
Rekkefølgespørsmål.   Mulig   å   gjenbruke   svømmehallen   som   kommer   på   Økern?   
Torunn   har   tatt   kontakt   med   Kultur-   og   idrettsetaten,   som   har   henvist   videre   til   
Bymiljøetaten   som   har   ansvar   for   etterbruken,   og   Utdanningsetaten   pga.   skolebehov.   

  
3) Framdrift   ny   skole   

Ikke   noe   «slakk»   i   timeplanen   -   går   etter   planen,   ikke   forsinkelser.   Skal   gjennom   KS2.   
Starter   å   rive   i   oktober.   Refstad   skole   skal   bruke   prosessen   i   undervisningen   
(dokumentasjon   osv.)   Har   kjøpt   inn   hjelmer   til   elevene.   
Planen   er   at   de   skal   starte   å   bygge   rundt   neste   sommer/tidlig   høst.   Ferdigstilles   
høsten   2023   (etter   planen).   
  

4) Oppfølging/framdrift   av   flerbrukshallen   
Ikke   så   mye   nytt.   Martin   ble   innkalt   til   møte   (forrige   mandag),   men   kunne   ikke.   Få   tak   
i   referat   og   sende   ut.   
Fristen   for   høringsinnspill   ble   utsatt   pga.   svært   mange   innspill.   Saken   skal   behandles   
i   arbeidsutvalget   i   morgen   (25.8),   før   det   skal   behandles   i   bydelsutvalget.   
Ser   ut   til   at   man   går   for   alternativet   lengst   vest   på   tomta.   
Våre   interesser:   å   få   en   flerbrukshall   så   fort   som   mulig   (ikke   hvor   den   ligger   eller   
hvordan   den   blir   utformet).    
Primærbehov:   en   hall   som   kan   tilfredsstille   Refstad   skoles   behov   for   
kroppsøvingslokaler.   
Byggestart   2022,   bruksklar   januar   2025.   
Hva   skjer   med   plasthallen?   I   forslaget   til   BU   står   det   at   den   skal   bli   stående,   men   noe   
usikkert.   
Konklusjon/oppsummering:   Torunn   skriver   et   kort   høringsinnspill   fra   FAU   om   at   
skolen   trenger   gymsal.   Tar   ikke   stilling   til   alt.   1   eller   2,   kun   tidsaspektet.   

5) Trafikk/sykling   på   skoleveien   
Torunn   oppringt   av   en   forelder   (krysset   Skogvollveien/Lundliveien)   -   «har   måttet   
bandasjere   barn   flere   ganger».   Uoversiktlig   kryss,   barna   sykler   fort,   og   uten   hjelm.   
60-bussen   kjører   her.   

Alternativ:   1)   foreldre   må   prate   med   barna   om   sykkel   og   sikkerhet,   2)   uoversiktlig   
kryss,   hekker   vokser   utover   vegen.     
Har   vært   diskutert   om   bakken   (i   Skogvollveien)   skal   være   enveiskjørt.   Ingen   gangfelt.   
Ikke   planlagt   å   gjøre   noe   i   dette   krysset.     
App:   barn   (og   foreldre)   kan   melde   fra   om   farlige   trafikksituasjoner.   
Skolen   kan   sende   ut   SMS   til   foresatte   der   det   oppfordres   til   sykkelvett   (foreldre   må   
snakke   med   barna).   Sendes   fra   skolen   og   FAU.   
Ønsker   sykkelstativ   ved   bussplassen   på   travbanen.   Ingen   framdrift   her.   Magnus   
følger   opp.   
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6) Hvilke   repr.   fortsetter/slutter?   DS-repr.   
Camilla   blitt   forespurt   om   å   ta   over   etter   Jens   Magnus   som   leder   av   DS   (stille   til   valg   -   
DS   som   avgjør).   

Suthan   er   vara   -   ønsker   han   å   tre   inn   som   ordinært   medlem?   Tas   opp   på   årsmøtet.   
  

7) Dugnadsfilm   -   hva   skjer   med   denne?   
FAU   kontakter   foresatt   på   4.   trinn   om   han   kan   ta   over   dette.   
  

8) Ev./til   orientering   
a) Elevskap:   ønske   om   at   disse   åpnes   for   bruk   igjen.   Skolen   ser   på   praktiske   

muligheter   her,   hatt   samtaler   med   bydelsoverlegen.   
b) Torgeir   har   sendt   inn   innspill   til   ny   opplæringslov   på   vegne   av   FAU.   
c) Frivillighetsregisteret:   Bør   vi   stå   her?   Fordeler,   ev.   ulemper   ved   dette?   Torunn   

eller   Suthan   må   gjøre   dette   (redigere   informasjonen   om   oss   i   
Brønnøysundregisteret).   FAU   er   en   interesseorganisasjon   i   
frivillighetsregisteret.   

d) Lønnebakken   skole   (spesialskole,   ca.   35   elever,   fra   ca.10   år   og   oppover)   
kommer   i   bygget   til   tidligere   Statped   (ved   siden   av   Bredtvet   skole).   Hva   har   
dette   å   si   for   oss?   Holder   til   på   Torshov   nå,   offentlig   skole.   Mer   trafikk   ved   
skolen.   

e) Skoledisko?   Gjør   ikke   noe   med   dette   nå.   Ta   opp   igjen   senere   dersom   det   
viser   seg   å   bli   mulig.   

f) Årshjul:   Janniche   tar   ansvar   for   dette   sammen   med   Magnus.   
g) FAU-stæsj   i   bod   på   gamleskolen.   Hvem   tar   ansvar   for   dette?   FAU   kan   ikke   

betale   for   lagerplass.   Magnus   undersøker   med   Undervisningsbygg   (også   
boden   skal   rives).   

h) Jens   Magnus   ble   takket   av   i   FAU   og   som   leder   av   DS.     
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