
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Refstad skole FAU 

Tid: Tirsdag 29.05.17 kl. 18.30 
Sted: Personalrommet, Refstad skole 
Møteleder: Camilla B. Tjelflåt 
Referent: Camilla B. Tjelflåt 
Til stede: Camilla B. Tjelflåt, Leif Algermissen, Gunhild Rønnestad, Hege Rønning, 

Frode Midtgård, Gøril Netteberg, Anniken Bjørnø, Ingrid Horverak, Tom 
Berg 

Forfall: Elin Ruhlin, Erlend Gitsø, Thale L'Abeé-Lund, Cecilie Stjernløw, Jennifer 
Illes, Elie Montanarelli, Suad Abdi, Kathrine Strøm, Marianne Haugan 

 
 
 
 
 

 
 

1 Presentasjon av ny helsesøsterressurs ved skolen 
FAU fikk besøk av ny "helsebror" ved Refstad skole. Kumar er utdannet sykepleier, og 
psykiatrisk sykepleier og har mange års erfaring i helsevesenet. Kumar fremstår som en 
kjempepositiv ressurs for skolen. 
 
2 SMU 
Gøril gjennomgikk referat fra siste SMU. Ifm innføring av nettbrett ønskes enda mer fokus 
på nettvett. Skolen lager mål vedrørende nettvett i den sosiale handlingsplanen. FAU og 
skolen fortsetter samarbeid om nettvettforedrag for 5. trinn. Skolen ønsker å lansere egen 
side på facebook, som en informasjonskanal mot foresatte. Elevrådet er frustrert over 
uteområdet ved skolen. FAU har bevilget penger til utstyr, men dette er ikke kjøpt inn enda. 
Trivselslederprogrammet får gode tilbakemeldinger, og trivselsledere gjør en god jobb. 
Elevrådet skal promotere arbeidet sitt litt bedre, ved å gå runder i klassene for å informere 
om sitt arbeid. 
 
3 Natteravning 
FAU har fått forespørsel om å delta i natteravning for områder rundt skolen. Initiativet 
kommer fra SALTO-koordinator i bydel Grünerløkka, Camilla Farstad, som har god erfaring 
med samarbeidet med bl.a. Frydenberg. FAU er positive til tiltaket og vil innhente 
informasjon fra Frydenberg for videre planlegging opp mot tilvarende ordning for Refstad. 
Her må foreldre stille opp.  



4 Trafikksak 
Kathrine har laget utkast til innspill til kommuneplanen, ift trafikksikkerhet og luftkvalitet. 
FAU gikk raskt gjennom innspillet og stiller seg bak dette. Kathrine får i oppdrag å sende 
innspillet videre til byrådet. 
 
Eventuelt 
FAU diskuterte status i sak om flerbrukshall til Refstad skole. Camilla deltok på et 
brukermøte tidligere i mai. Dette dreide seg i hovedsak om utforming av utearealer/tak på 
ny hall. Iflg brukermøtet er plassering av hall vedtatt og ikke gjenstand for omkamp. 
Representanter i FAU kjenner til at idrettslaget HL, er i dialog med politikerne for en 
revurdering av plassering og ev. utforming. Dette undersøkes nærmere. Det ble i 
brukermøtet informert om at hall skal stå klar til skolestart 2020, men det tyder på at det er 
forhold som vil kunne påvirke denne prosessen. FAU må stille seg bak skolens behov i denne 
saken. 
 


