
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 

Tid: Onsdag 23.11.16 kl. 19.00 
Sted: Personalrommet, Refstad skole 
Møteleder: Camilla B. Tjelflåt 
Referent: Camilla B. Tjelflåt 
Til stede: Camilla B. Tjelflåt, Leif Algermissen, Cecilie Stjernløw, Ingrid Horverak, 

Gøril Netteberg, Thale L'abée-Lund, Jennifer Illes, Erlend Gitsø, Gunhild 
Rønnestad, Marianne Haugan, Anniken Bjørnø, Elie Montanarelli, Tom 
Berg 

Forfall: Kathrine Strøm, Frode Midtgård, Elin Ruhlin, Hege Rønning 
 
 
 
 

 
 

1 Igangsetting av komité for 17. mai. Info om forespørsel fra Løren skole 
Camilla orienterte kort om en forespørsel fra Løren, ift arrangement 2017, da med særlig 
ønske om at skolene kan dele på skolekorpset. Komiteen består som vanlig av 4.trinns 
foresatte. Klassekontakter for 4. trinn vil få en epost med anmodning om å initiere komité 
og sette i gang med planlegging. Komiteen får i oppdrag å holde kontakt med Løren skole. 
(epost sendt fra Camilla 24.11.16). 
 
2 Trivselslederordningen ved Refstad skole 
Ordningen har vært diskutert i SMU. Skolen følger trivselslederprogrammet, med unntak av 
punkt som går på kjønnsfordeling. Det har kommet spørsmål fra noen foresatte på metoden 
for utvelgelse av trivselsledere, på at det kan være de samme elevene som får slike 
oppgaver/oppdrag, og at de samme kan gjenvelges til de ulike rollene (trivselsledere, 
elevrådsrepresentanter mv). FAU vet at dette er i henhold til nominasjonskriteriene for 
programmet. FAU er positive til trivselslederordningen, men ønsker at skolen evaluerer 
ordningen. Da med tanke på hvilken effekt den har på miljøet, og for de elevene som 
fungerer i de ulike rollene. FAU ønsker også at informasjon angående trivselslederordningen 
og -programmet sendes ut til foresatte slik det er beskrevet i programmet. 
 
3 Foreldremøte om forebygging 28. november 
Bydel Bjerke har invitert til fagkveld om forebyggende arbeid for foreldre på 4-7. trinn. 
Møtet finner sted på Sola mandag 28. november. IOGT er invitert av bydelen til å forelese. 
(møte avholdt, god oppslutning og en vellykket fagkveld). 



 
4 Bursdagsfeiring i skolens lokaler 
Mange skoler praktiserer utlån av lokaler til bursdagsfeiring mv. Skolen lånes pt i dag ut til 
sosiale arrangement for klassene osv, og det bør således også kunne være rom for at skolen 
låner ut lokaler til feiring av bursdager. Det er mange som ikke har plass hjemme, eller 
økonomiske ressurser til å leie dyre lokaler. Lån av skolens lokaler vil virke som et 
inkluderende og positivt bidrag, og en mulighet for de som ellers kanskje ville droppet en 
feiring for sine barn. FAU ønsker at skolen skal ha en lav terskel for spørsmål om lån av 
lokaler, og ønsker en prøveordning for perioden januar-juni. Informasjon kan ev. legges på 
skolens hjemmeside. 
 
Utfordringen med utlån er skolens ansvar ift tilsyn. I første omgang foreslår FAU at skolen 
låner ut lokaler på ettermiddag ukedager. Det er allerede mye aktivitet på skolen på 
hverdager, og ev. bursdagsfeiringer vil kunne falle inn under en tilsynsordning som allerede 
er etablert. 
 
Eventuelt 
FAU samarbeider med skolen om en fast ordning for temamøte om nettvett for foresatte. 
Skolen ønsker et opplegg med et årlig fagmøte for 5. trinn, og hvor man samler både 
foreldre og foresatte. Møte for 2017 er allerede under planlegging, dato er fastsatt til 30. 
januar 2017. FAU/skole arrangerte møte om nettvett i januar 2016, og dette var vellykket. 


