
  
  

Referat   fra   styremøte   i   Refstad   skole   FAU   
  

Tid:    4.   mai   2021   
Sted:    Bredtvet   skole   og   teams   
Til   stede:    2.   trinn:   Martin   Munthe-Kaas   (Teams)   

      4.   trinn:   Torunn   Graftås   
        Kristin   Bjerkeland   (Teams)   

      5.   trinn:   Janniche   Engum   Moe   (Teams)  
       Kaja   Lindahl   Vist   (Teams)   

      7.   trinn:   Camilla   Olsen   
                   Jennifer   Illes   Hernandez   (Teams)   

    
      Rektor   Magnus   Nesset-Kristiansen   
  

Forfall:     Merete   Susort   og   Miguel   Alfredo   Mendez   (1.   trinn),   Torgeir   Stegane   (2.   trinn),   Kristin   
Kongelf   (3.   Trinn),   Suthan    Vivekananthan    og    Arild   Langseid   (6.   trinn)   
Referent:    Kaja   Lindahl   Vist   
  

Saksliste:   
1. Oppdatering   av   hva   som   er   gjort   siden   sist   møte   

a. Bod   med   utstyr   ved   «gamle»   Refstad   Skole   
Det   har   stått   en   del   ting   lagret   i   en   bod   på   gamle   Refstad   skole,   blant   annet   
en   del   stoler   som   brukes   på   17.   mai.   Innholdet   skal   flyttes   til   en   container   som   
skal   settes   et   sted   på   tomta   til   travbanen.   Det   viser   seg   imidlertid   at   dette   må   
flyttes   manuelt   –   av   oss   (foresatte).   Forslag   om   å   gjøre   dette   til   dugnad   for   en   
klasse;   første   klassen   som   melder   seg   får   1000,-   kroner   til   klassekassa.   
Forslaget   vedtas   (klasser   kan   vente   med   å   melde   seg   til   FAU   sender   ut   info   
om   dette).     

  
b. Løren   skole   FAU   ønsker   et   samarbeid  

Siden   vi   etter   hvert   skal   dele   ungdomsskole   med   Løren   tenker   vi   det   kan   
være   lurt   med   en   dialog.   Leder   av   Løren   og   Refstad   har   hatt   et   møte   der   de   
ble   enige   om   å   møtes   et   par   ganger   i   året   fremover   for   å   diskutere   eventuelle   
saker   det   kan   være   aktuelt   å   samarbeide   om.     

  
Midlertidig   svømmehall :   En   arbeidsgruppe   fra   Løren   skole   ble   orientert   av   
leder   i   Løren   FAU   at   Refstad   FAU   har   uttrykt   interesse   om   å   overta   den   
midlertidige   svømmehallen   som   er   satt   opp   utenfor   Løren   skole,   når   
dispensasjonen   utløper.   Løren   skole   føler   seg   «sperret   inne»   mellom   flere   
høybygg,   og   er   redd   det   skal   komme   enda   et   kontorbygg,   -da   på   tomta   med   
svømmehallen.   Løren   ønsker   derfor   at   svømmehallen   skal   bli   værende   for   å   
bidra   til   et   hyggelig   miljø   /   parkområde   rundt   skolen.   På   bakgrunn   av   dette   
ønsker   Løren   FAU   at   Refstad   skole   skal   trekke   sitt   engasjement   for   den   
midlertidige   svømmehallen   –   og   på   den   måten   hindre   en   eventuell   
interessekonflikt   mellom   de   to   skolene.     
Siden   flerbrukshall   ikke   er   antatt   å   være   på   plass   før   tidligst   januar   2025,   er   
Refstad   skole   helt   avhengig   av   å   finne   et   alternativ   til   gymsal   frem   til   
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flerbrukshallen   står   klar.   Svømmehallen   (med   eller   uten   basseng)   er   et   godt   
alternativ,   men   om   vi   kan   finne   et   annet   alternativ   til   gymsal   kan   vi   stille   oss   
bak   Løren   skole   for   å   beholde   svømmehallen   der   den   står   i   dag,   noe   som   
også   kan   komme   Refstad   til   gode   i   fremtiden.   
    

c. Natteravning   
Representanter   fra   Refstad   FAU   har   hatt   møte   med   politiet,   Oslo   Natteravner   og   May   
Britt Grunnarleite i   Bydel   Bjerke   (SaLTo)   for   å   diskutere   videre   natteravning   i   
området.   Ifølge   politiet   er   det   ikke   store   utfordringer   med   ungdomsmiljøet   i   bydelen.   
Det   er   en   liten   «gjeng»   som   politiet   allerede   har   oversikt   over   og   jobber   med.   De   
henger   stort   sett   på   YX   stasjonen   ved   Linderud/Bislett   Kebab   og   på   Veitvet   senter.   
Veitvet   er   utformet   litt   uheldig   med   tanke   på   at   det   ferdes   lite   folk   der   og   at   det   
dermed   er   en   del   områder   hvor   det   er   fritt   frem   for   ungdommen   å   henge.   Politiet   
bruker   relativt   lite   ressurser   på   området   Refstad   og   nedover   Løren.   Mest   ressurser   
går   til   å   følge   opp   gjengen   på   Linderud   og   Veitvet,   men   politiet   her   har   tett   samarbeid   
med   uteseksjonen   på   Grünerløkka   som   også   dekker   bl.a.   Sinsen.   Det   er   merket   at   
noe   aktivitet   er   flyttet   nedover   til   Løren   på   grunn   av   politiets   tilstedeværelse   på   
Veitvet.   

  
Generelt   er   det   en   sterk   oppfordring   fra   både   politiet   og   natteravnene   sentralt   i   Oslo   
at   vi   skal   få   natteravningen   opp   å   stå   igjen   så   fort   som   mulig   –   ta   hensyn   til   
smittevern,   men   bruk   vett.   De   som   skal   gå   natteravn   kan   ringe   forebyggende   seksjon   
i   politiet   (FAU   har   lagt   nummer   i   sekken   til   Natteravnene)   for   å   få   innspill   på   hvor   det   
lønner   seg   å   gå.   Steder   som   barnehager,   idrettsplasser   og   t-banestasjoner   er   alltid   
lurt   å   sjekke,   man   har   bl.a    erfart   at   det   skjer   en   del   ting   på   Risløkka   t-banestasjon.   Vi   
avventer   oppdatert   informasjon   på   restriksjoner   fra   Raymond   (byrådsleder)   i   morgen  
onsdag   05.05,   og   legger   opp   til   å   gå   første   runde   til   fredag   dersom   situasjonen   tillater   
det.   

  
Det   har   vært   en   sekk   med   natteravn-utstyr   liggende   nede   på   Circle   K,   Økern.   Torunn   
tar   turen   innom   for   å   sjekke   at   sekken   fortsatt   ligger   der,   men   det   er   ikke   noe   problem   
å   få   flere   vester   ved   behov.     
  

2. Saker   fra   rektor   og   driftsstyret,   med   vekt   på:   
a. Skolens   driftsmessige   situasjon   

Informasjon   fra   Magnus:   Skolen   balanserer   driften   så   godt   det   lar   seg   gjøre,   
slik   at   flest   mulig   elever   nå   får   være   på   skolen.   Skolen   ønsker   å   kunne   ha   alle   
elevene   på   skolen,   men   på   grunn   av   situasjonen   med   forsterket   rødt   nivå   og   
et   økt   antall   kohorter,   er   ikke   dette   mulig   å   få   til   per   i   dag   med   65   daglige   
bussavganger.   1.-4.   trinn   prioriteres   på   skolen.   Forsterket   rødt   nivå   gjør   også   
at   skolen   ikke   kan   veksle   med   voksne   på   tvers   av   kohorter   –   noe   som   gjør   det   
utfordrende   å   utnytte   kapasiteten   på   skolen   til   fulle.   For   elevene   på   5.-7.   trinn   
har   skolen   valgt   å   kjøre   hjemmeskole   annenhver   uke   fremfor   annenhver   dag   
for   å   skape   mest   mulig   struktur   og   forutsigbarhet   for   elevene   og   familiene.   
Lærerne   må   nå   bruke   mye   av   tiden   sin   på   bussing   og   logistikk   fremfor   
planlegging   av   undervisningen   -   men   de   gjør   så   godt   de   kan   for   å   skape   best   
mulig   undervisningsopplegg   for   elevene   totalt   sett.   

  
Ut   ifra   dagens   situasjon   vil   det   sannsynligvis   ta   ytterligere   noen   uker   før   vi   er   
tilbake   på   gult   nivå.   Mange   sårbare   barn   får   utfordringer   når   det   ofte   skiftes   
mellom   rødt   og   gult   nivå.   Et   flertall   av   Osloskolene   ønsker   derfor   å   fortsette   
med   rødt   nivå   for   å   øke   forutsigbarheten   for   både   lærere   og   elever.     
    

b. Status   arbeidet   med   ny   skole,   bl.a.   valg   av   entreprenør   
To   entreprenører   leverte   tilbud   for   bygging   av   nye   Refstad   skole.   Veidekke   
ASA   fikk   først   tilslag,   men   WK   entreprenør   AS   leverte   inn   klage   og   fikk   
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uvanlig   nok   medhold   ( https://wke.no/nyheter/refstad-skole ).   Pris   og   miljø   
gjorde   at   WK   var   entreprenørselskapet   som   vant.   Anbudsprosessen   har   
medført   et   par   måneder   forsinkelse   på   prosjektet,   men   dette   skal   ha   minimalt   
å   si   for   ferdigstillingen   av   skolen   –   datoen   er   fortsatt   november   2023   som   
først   planlagt.     

  
Entreprenøren   setter   i   gang   med   arbeidet   allerede   nå   og   plassen   rigges   til   fra   
neste   uke.   Flere   sentrale   personer   i   byggingen   har   personlig   engasjement   i   
skolen,   noe   vi   ser   på   som   utelukkende   positivt!   :)   

  
Vi   prøver   å   få   inn   representanter   fra   Undervisningsbygg   og   WK   entreprenør   
på   neste   FAU-møte   (8.   juni),   slik   at   de   kan   snakke   om   fremdrift   og   hva   som   
skal   skje   fremover.   Dersom   det   lar   seg   gjøre   med   smittevernregler   prøver   vi   
kombinere   med   DS-   og   FAU   møte.     

  
3. Saker   fra   skolemiljøutvalget   (SMU)   

Ingen   nye   saker   å   melde   fra   SMU   
  

4. Nytt   ang.   flerbrukshallen/gymsal   
Det   er   publisert   referat   fra   bemerkningsmøtet   som   ble   avholdt   i   forbindelse   med   
høringen   angående   de   to   alternativene   for   flerbrukshallen   på   Lørenbanen.   Plan   og   
Bygg,   arkitekt   og   Undervisningsbygg   har   gått   gjennom   alle   bemerkningene   -   som   
hovedsakelig   gjelder   plasseringen   av   flerbrukshallen.   Forslagsstiller   har   kommentert   
vår   bemerkning   ang.   gjenbruk   av   den   midlertidige   svømmehallen   på   Løren   som   et   
interessant   innspill   som   tiltakshaver   må   diskutere   med   aktuelle   parter   i   kommunen.   
PBE   viser   til   kommentaren   og   hevder   de   har   besvart   og   løst   saken,   noe   som   ikke   
stemmer.   Torunn   følger   opp.  

  
Dato   for   ferdigstillelse   av   flerbrukshallen   er   satt   til   januar   2025,   men   siden   begge   
alternativer   går   til   byrådsavdelingene,   ser   det   ut   som   prosjektet   kan   trekke   ytterligere   
ut   i   tid.     

  
5. Evt.   

a. Foreldremøter     
Skolen   har   utsatt   foreldremøtene   for   å   se   om   det   vil   bli   mulig   å   ha   
foreldremøte   «live»   før   sommeren.   Vurderes   fortløpende.   

b. Skolegensere     
Det   er   ytret   ønske   fra   foreldre   om   nye   skolegensere.   Vi   anser   skolegenser   å   
være   positivt   for   både   samhold,   fellesskap   og   tilhørighet.   Rektor   sjekker   med   
undervisningsinspektør   Kari   (som   organiserte   sist)   om   det   er   mulig   å   få   på   
plass.     

c. 17.    mai   
17.mai-arrangement   blir   dessverre   avlyst   også   i   år.   Det   er   vanskelig   å   
planlegge   slike   arrangement   da   smittesituasjonen   og   restriksjoner   er   såpass   
uavklarte.   Informasjon   om   at   det   ikke   blir   noen   17.   mai-feiring   er   sendt   ut,   og   
det   vil   i   stedet   lages   noe   i   stil   med   arrangementet   i   2020.   Det   er   bl.a.   opprettet   
en    Spleis    hvor   det   pr.   8.   mai   har   kommet   inn   ca   15.000   kr.   Vi   oppfordrer   alle   til  
å   dele   spleisen   på   egen   Facebook-side   for   å   spre   budskapet   til   flest   mulig   –   
det   er   jo   en   del   besteforeldre   som   også   bidrar.   I   tillegg   planlegges   det   en   
fotokonkurranse   og   det   jobbes   for   å   få   elevrådslederen   til   å   spille   inn   en   
appell   som   vil   streames   på   selve   dagen.   Korpset   kommer   også   til   å   spille   i  
området,   men   det   er   ikke   lov   til   å   fortelle   hvor   og   når   de   skal   spille   for   å   hindre   
at   folk   samles.     
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