
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 

Tid: Mandag 28.08.17 kl. 19.00 
Sted: Personalrommet, Refstad skole 
Møteleder: Camilla B. Tjelflåt 
Referent: Camilla B. Tjelflåt 
Til stede: Camilla B. Tjelflåt, Gunhild Rønnestad, Frode Midtgård, Gøril Netteberg, 

Anniken Bjørnø, Erlend Gitsø, Tom Berg, Thale L'Abeé-Lund, Elie 
Montanarelli, Cecilie Stjernløw, Marianne Haugan 

Forfall: Elin Ruhlin, Jennifer Illes, Kathrine Strøm, Ingrid Horverak 
 
 
 
 
 

 
 

1 Innføring av iPad ved Refstad skole 
Etter informasjon om ordningen, som ble sendt ut før sommerferien, har det kun kommet 2 
henvendelser om ordningen direkte til FAU. Disse er videresendt rektor for besvarelse. 
Henvendelsene går på bekymring fra foresatte rundt bruk av nettbrett som læringsmiddel, 
antall timer for barna foran skjerm, hvilket utbytte bruk av iPad vil ha fremfor tradisjonell 
læring med bøker (hva sier forskning om dette?) samt spørsmål rundt erstatningsansvar. 
 
FAU har i tillegg via trinnansvarlige mottatt spørsmål fra 1. og 2. trinn, om når ordningen 
kommer i gang på disse trinnene. Foreløpig har barna med seg iPad i sekk til og fra skolen 
uten at man har kommet i gang enda. Det skal avholdes foreldremøter for trinnene og FAU 
forutsetter at erfaring og spørsmål fra øvrige trinnrunder tas med inn her. Noen opplever 
også usikkerhet knyttet til problemstillinger og spørsmål som lærere ikke kan svare på/ikke 
kjenner godt nok til. FAU anmoder skolen om å ta noen runder internt på dette. 
 
FAUs holdning til innføring av iPad er positiv. FAU ser, på linje med en del foresatte, de 
utfordringer og problemstillinger som har blitt løftet ifm innføring av ordningen, men velger 
å tro at dette er noe som vil gå seg til. Alle nye "metoder" som tas i bruk, vil nødvendigvis 
måtte få den tid det tar før ting setter seg. Erfaring fra andre skoler tilsier at innføring av 
iPad har vært positivt, og FAU har tro på at ordningen vil fungere godt også ved Refstad når 
man kommer ordentlig i gang. Dette er nytt både for elever, men også lærere, og FAU 
tenker det er viktig å være åpen og nysgjerrig i en ordning som er fremtidsrettet. FAU har 
stor tro på at de bekymringer og spørsmål som kommer i innkjøringsfasen vil håndteres og 



besvares, og at resultatet vil bli bra. Foreldre vil derfor oppfordres til å la skolen få arbeidsro 
til å jobbe videre med innføringen, og i visshet om at vi kan være trygge på at alle spørsmål 
vil bli besvart etter hvert.  
 
Når det gjelder spørsmål rundt erstatningsansvar vil FAU anmode skolen om en 
reformulering for å tydeliggjøre forskjellen mellom overlegg/uaktsomhet og uhell. Det bes 
også om en utdyping av eks. klageadgang. Ved skade skal det gjøres en vurdering, også på 
skjønn, i hvert enkelt tilfelle. FAU føler seg trygge på at dette ikke vil bli noe problem, og 
viser til andre skoler som rapporterer om svært få tilfeller av skader på iPad. 
 
2 Flerbrukshall til Refstad skole – status  
Camilla har snakket med prosjektleder for flerbrukshall til Refstad. Opprinnelig planforslag, 
med plassering av ny hall der plasthall ligger i dag, er satt på vent. Idrettskrets og idrettslag 
har gått direkte til Rådhuset og bedt om et alternativt planforslag. På nåværende tidspunkt 
venter prosjektledelsen på en bestilling fra Utdanningsetaten, på hva som skal tegnes. 
Prosjektleder forteller at siste nytt er at det ønskes at ny hall plasseres lenger ned, slik at 
plasthallen kan stå under byggeperiode. Når ny hall står ferdig skal plasthall rives, og ønsket 
er flere spilleflater (kunstgress) der plasthall ligger i dag. Prosjektleder har bedt 
Utdanningsetaten om å sende en skriftlig oppdatering på prosjektet til FAU. Med de 
endringsforslag som har kommet, antyder prosjektleder en forsinkelse på et halvt til ett år. 
 
3 Skoledisko 2017 
Kulturhuset "På banen" skal legges ned, og FAU må finne alternative steder å ha årets 
skoledisko. Diskogruppa (Cecilie, Gøril, Jennifer, Thale og Gunhild) jobber frem datoforslag 
samt sjekker alternative lokaler.  
 
4 Representanter fra skoleår 2017 
Tre representanter fratrer. Vi trenger nye representanter for 1. trinn. Camilla ønsker å 
overlate lederverv til noen andre. FAU anmoder skolen om to nye representanter fra 1. trinn 
når disse foreldremøtene holdes om kort tid.  
 
Eventuelt 
17. mai. 4. trinns klassekontakter vil anmodes om å sette i gang arbeidet med neste års 
arrangement. FAU initiere dette ca. oktober. 
 
Det har kommet et forslag om slalomaktivitet (slalomkurs) som sendes AKS for vurdering av 
hvorvidt Refstad skal bli i ordningen (https://www.furuholmenfriluft.no/shop/slalomkurs-
aktivitetsskolen/) 
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