
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 

Tid: Onsdag 25.01.17 kl. 19.00 
Sted: Personalrommet, Refstad skole 
Møteleder: Camilla B. Tjelflåt 
Referent: Camilla B. Tjelflåt 
Til stede: Camilla B. Tjelflåt, Leif Algermissen, Gunhild Rønnestad, Marianne 

Haugan, Tom Berg, Kathrine Strøm, Hege Rønning, Frode Midtgård 
Forfall: Elin Ruhlin, Gøril Netteberg, Erlend Gitsø, Thale L'Abeé-Lund, Ingrid 

Horverak, Anniken Bjørnø, Cecilie Stjernløw, Jennifer Illes, Elie 
Montanarelli, Suad Abdi 

 
 
 
 

 
 

1 Temakveld 5. trinn - Nettvett 
Foredrag av Barnevakten, om barns bruk av sosiale medier. Alt er i rute. FAU oppfordres til å 
delta, selv om man ikke har barn på det aktuelle trinnet. 
 
2 Orientering/status 17. mai 
Komiteene er i gang og ting går som planlagt. Komiteen har fått i oppdrag å samhandle med 
Løren ift spørsmål om samarbeid. FAU har meldt om føringer for økonomisk oppgjør, som 
skal være i orden innen utgangen av juni-17. 
 
3 SMU 
Gunnhild redegjorde kort fra referatet fra SMU. Refstad får økt sin helsesøsterandel til 100% 
fra april. Dette er skolen veldig fornøyd med. Gjennomgang av elevundersøkelsen. Skolen 
har gode resultater men fortsetter arbeidet med mobbeforebyggende tiltak. Skolen jobber 
også med Handlingsplan for et godt skolemiljø, og har utarbeidet et årshjul for arbeid med 
sosiale ferdigheter (tilgjengelig på skolens nettside). Nytt valg av trivselsledere i februar. 
Skolen sender ut informasjon om trivselslederprogrammet. 
FAU sponser elevrådet med kr. 30.000,- til oppgardering/nytt utstyr i uteområdene. 
 
4 Hudøy for barn som ikke er med på overnatting 
FAU er i dialog med skolen ift dagstur til Hudøy for de barna som ikke kan være med på 
overnatting. Skolen har satt av penger på budsjett til buss for dette. FAU ser på mulighet for 
bidrag her. 



 
5 Info fra rektor 
Budsjettene for skolen er akkurat vedtatt. Rammetildelingen er ganske lik foregående år, 
med noen utfordringer knyttet til midlertidig fallende elevtall på 1. trinn. Det skal brukes 
penger på utfasing av 160 Pcer som skal erstattes av nettbrett. Mer informasjon om dette 
kommer senere. 
 
 


