Referat fra møte FaU Løren Skole
Dato og tid: 07-06-2021 19.00-20.30
Sted: Teams

Deltakere:
Steven Simonsen, 6. trinn (og 4. trinn), styreleder
Kim Massey Heide, 7. trinn
Aleksandra Silye Hoven, 3. trinn
Anna Birgitte Christiansen, 5. trinn
Chi Kwan Kwong, 4. trinn
Åse Louise Skogø, 4. trinn
Eli Senneset (rektor)

Agenda
Sak 1: Godkjenning av referat fra 2020-05-10
Referatet ble godkjent

FaU-møte med rektor:

Sak 2: Status skolestart
Alle lærere er tilsatt nå. Skolen sitter med siste tilsetning som vikarierende baseleder nå. Det
mangler nå en 40% stilling på Pluss-avdelingen, men vi er i mål med dette også før ferien.
Mange barn ble videresendt til Refstad og noen valgte å stå på venteliste. Det har begynt å
røre litt på seg ved at noen barn har meldt flytting. Løren har derfor tatt inn 10 nye barn de
siste ukene, av de som sto på venteliste. Pr i dag er 110 elever tatt inn og man holder av 2
plasser til skolekretsen, dvs. at det kommer til å starte 112 elever. Skolen arrangerer
besøksdager fortløpende.

Sak 3: Status skolens bruk av svømmehallen fra høsten av.
Skolen har fått svømming på onsdager til høsten, hele dagen. Det blir mest svømming på
4.trinn, en liten smakebit på 2.trinn og litt oppfølging på 7.trinn. Det blir fint for elever og
lærere å bruke mye tid på å komme seg til og fra Sinsen.

Det er for få svømmehaller i kommunen. Det er ungdomsskoler og videregående som også
skal bruke svømmehallen utenfor skolen og det er rift om svømmetid. Skolen håper å få mer
enn onsdagen, men det er usikkert om dette er mulig. Svømmetiden er fra klokken 09-14.
Det er svømmetrening både før og etter skolesvømming, så man får ikke utvidet dagen.
Innspill: Vil de som går i 2. og 4.klasse nå få noe av svømmetiden de har mistet under
pandemien?
Skolen: De som skal opp i 3. og 5.klasse nå får ikke tilbake svømmetiden de mistet på 2. og 4.
trinn i år, det er det ikke kapasitet til. 2. og 7. trinn får bare absolutt minimum av hva de skal
ha til neste år, da skolen ønsker å prioritere 4.trinn. Dersom vi får mer svømmetid, er det
fremdeles ønskelig å bruke mer tid på 2. og 7.trinn.
Innspill: Bymiljøetaten har fastslått at svømmehallen skal flyttes, selv om det er stor
etterspørsel! Gruppen som jobber med å beholde svømmehallen, har fått til en sak i
Groruddalen avis. Vi håper i alle fall å få beholde svømmehallen lengre, da Tøyen badet blir
forsinket.
Skolen: Skolen er veldig interessert i å beholde svømmehallen i nærmiljøet, det er et stort
behov for den.

Sak 4: Litt om ungdomsskoleinntaket og inntaksområder
Ikke alle elever fra Løren er garantert plass på Årvoll fordi de ikke har underliggende
skoletilhørighet til Løren skoles inntaksområde. De som går på en annen barneskole enn den
de sokner til, får ikke automatisk plass. Det er litt bevegelse og noen av de på venteliste har
fått plass. Det blir vanskelig å endre på regelverket da man dette regelverket gjelder for hele
Osloskolen.
Innspill: Det oppleves veldig urettferdig at Lørenelevene kun skal få vedtak fra 1.-7.kl, mens
Årvollelevene skal få vedtak fra 1.-10.kl, men vi skjønner at dette utenfor Løren skoles
kontroll. Men kommunikasjon er viktig. Skolen bør presisere i 7.trinn at elever utenfor
skolekretsen, ikke automatisk får skoleplass på Årvoll. Det virker som flere voksne ikke har
vært klar over dette.
Skolen: Det står i enkeltvedtaket ved opptak til Løren skole at dette kun gjelder ut 7.klasse.
Og de elevene som ikke sokner til Løren skole, har fått påminnelse om dette rundt juletider i
7.klasse. Men skolen er klar over at enkeltvedtakene ikke alltid blir lest så nøye, så dette bør
kanskje kommuniseres enda tydeligere fra skolens side. Det kan tas opp på foreldremøtet på
høsten i 7.klasse.
Innspill: På Frydenberg og Vollebekk er det satt av henholdsvis 60 og 31 plasser til elever
som ikke tilhører skolekretsen. Slik at når de har tatt inn alle nærskoleelevene, har de 60 og
31 plasser igjen. Årvoll har igjen én plass. Dette oppfattes rart at de ikke har beregnet noen
plasser ekstra når man sammenligner med naboskoler. Mulig dette henger sammen med
romkapasitet. Med 17-18 barn på venteliste, kunne de nesten startet en klasse til.
Kommiteen som jobbet med ungdomsskoletilhørighet sier at Årvoll har et ekstra klasserom
som de ikke bruker. Mulig det står på ressurser til flere lærere.

Innspill: Er det kommunisert til Årvoll hvor mange elever som går på Løren som ikke har det
som skoletilhørighet der?
Skolen: Dette er ikke skolen sikker på, men tror at Årvoll har god oversikt over dette da de
har tilgang til de samme datasystemene som Løren skole hvor man kan se på adresser.
Løren skole sitter på tallene på hvor mange elever som er på de kommende trinn. De neste
trinnene er jo enda større. Skolen tar gjerne en samtale med Årvoll og videreformidler hvor
vanskelig det er for de som ikke får følge skolevennene sine videre og sjekker Årvolls planer
for utbygging og kapasitet.
Innspill: Er det Årvoll skole selv som bestemmer hvor mange klasser de oppretter videre? Vil
de prioritere færre, store klasser, eller kunne de organisert i flere mindre klasser? Det er for
sent å gjøre noe med kullet for høsten, men det kunne være nyttig å ta en prat med rektor
Audun om dette for fremtidige kull.
Skolen: Så lenge det er rom, er det lov å ta inn flere klasser. Pengene følger elevene. Det
koster å ansatte nye lærere, men det burde ikke være noe tapsprosjekt.

Sak 5: Det er aktuelt å stenge AKS fra kl 16:30 i stedet for kl 17.
Saken er tatt opp i Driftsstyret (DS) og den skal tas opp på nytt i august. Kommunal forskrift
til AKS av 2018 sier at normal åpningstid er 07:30-16:30. DS har mulighet til å tilby en
halvtime ekstra i begge ender, altså åpningstid fra 07:00 til 17:00. Skolen ønsker å redusere
AKS’ åpningstid på ettermiddagen fra 17:00 til 16:30 og årsaken til dette er todelt: 1: Det er
få barn som benytter seg av AKS mellom 16:30 og 17:00, langt de fleste blir hentet rundt
16:00. 2. Det er også vanskelig å få arbeidstiden til de ansatte til å gå opp slik at man får
benyttet dem best mulig. Fagforeningene har spilt inn flere ganger at de ønsker endret
åpningstid. Dersom AKS kan stenge 16:30, kan assistenter som tar seg av enkeltbarn eller
klasser med store behov i skoledagen, være på plass allerede ved skoledagens start 08:30.
Ved åpningstid til 17:00, kan ikke assistentene møte på skolen før 09:00. Assistentene ønsker
også selv begrenset åpningstid. De som trenger åpningstid til 17:00 kan ta kontakt med AKS
for å se om vi kan finne en løsning. Skolen skal ta flere runder med denne saken, men ønsker
å få en uttalelse fra FaU.
Innspill: Kanskje dette kunne starte med 3.-4.trinn i første omgang? Og finne løsninger for
dem som trenger det på 1. og 2.trinn.
Skole: Tall. Det er ingen på 3. og 4.trinn som benytter seg av AKS 1630-1700. Det er ca. 5
barn på 2.trinn og 5-7 barn på 1.trinn i snitt som er tilstede på AKS i tidsrommet det er snakk
om. Det er heller ikke sikkert at alle disse faktisk har et behov for dette. Det må undersøkes.
Innspill: Det er jo hele klasser som får et gode dersom assistenter er på plass fra skoledagens
start. Man bør bruke ressursene best mulig.
Skolen: Dette er ikke en sak som haster og vil derfor tas opp igjen til høsten og alle som er
berørt, vil ha mulighet til å si sin mening.

Sak 6: Høring – skolebehovsplanen

Høringsfrist 1.sept. Her står det listet opp at vi trenger en ny ungdomsskole.
Området trenger for så vidt en ny barneskole også. FaU, skolen og DS bør samarbeide om å
lage et utkast her. Aksjonsgruppen skal også komme med en formulering her som det er
viktig at FaU, skole og DS stiller seg bak.
Skole: Nyttig med en felles uttalelse fra skole, DS og FaU. Den vil da ha mer tyngde når vi
drar dette sammen. Kan gjerne ta med noe om ny barneskole og kanskje også videregående.
Viktig at det samme ikke skjer med disse som nå skjer med ungdomsskole.
Innspill: De må ligge litt mer i forkant når de planlegger byutvikling. Når de bygger tusenvis
av nye boliger, må de også planlegge skoleutvikling, flerbrukshaller og kultur.
Innspill: Kanskje vi skulle samkjøre oss litt med andre skoler i området?
Hovinbyenutviklingen berører jo alle i bydelen. Det er over 11 000 boliger i skolekretsen til
Løren skole og det bygges nå 3000 boliger på Ulven. Det er ute av proporsjoner med hva
som finnes av sosial infrastruktur i området. Hvem skal ta unna for alt dette? Sinsen, Refstad,
Teglverket og Vollebekk og Løren bør her være samkjørte og få frem om de har kapasitet til å
ta unna noe av dette. De andre skolene er også ganske fulle og dette vanskeliggjør
utbyggingen av Hovinbyen.
Skole: Kun Refstad som hadde plass til å ta imot de 16 elevene som ikke fikk plass på Løren.
Sinsen og Teglverket var fulle. Eli tar kontakt med rektorene på disse skolene og minner om
at det er viktig at de svarer på denne høringen.
Innspill: I løpet av de siste 15 årene har Refstad, Ulven, Hasle, Ensjø og Løren (altså ikke helt
Bjerke engang) økt med 21 000 personer. Det er tilsvarende en liten by som har vokst seg
frem. Veksten i barnegruppen er større i vår bydel enn i mange andre bydeler i Oslo.
Innspill: Hvor langt unna må vi sende barna dersom Refstad skole ikke lengre har kapasitet til
å ta imot barn fra Løren skole?
Skole: Dersom Refstad ikke hadde hatt plass, er det kun Linderud har noen få plasser igjen.
Nå er det en utredning hvor Vollebekk og Linderud skal gjøres om til en ren barneskole og en
ren ungdomsskole. Refstad vil ikke kunne ta inn alle barna som kommer pga. utbyggingen og
det kommer ikke noe ny barneskole over natta…
Innspill: Blir Refstad bygget opp med samme kapasitet som tidligere?
Skole: Vi håper den bygges ut som en skole med 5 paralleller, men tror dessverre det kun blir
4 paralleller. Dette er evt. dumt med tanke på utbyggingen som også kommer opp på
Bjerkebanen.
Innspill til høringen bør være inne før DS-møte 20.august. FaU har møte 30.august, da må
høringsuttalelsen være klar til å meldes inn. Det aller beste er å få inn innspill før ferien.
Aksjonsgruppen for ny ungdomsskole jobber med et innspill her som de kommer til å
involvere FaU, DS og skolen i.

Sak 7: Ny ungdomsskole – ved Christoffer
Aksjonsgruppen kjørte et blomsterstunt med film i mai. Det hadde sin effekt.
Aksjonsgruppen fikk mail fra byrådsleder Raymond Johansen og endte opp med et møte
med Raymond og co. Det som ble tatt opp av aksjonsgruppa var tredelt: 1. Historikken i
området: Vi ble lovet gull og grønne skoger, i alle fall shoppingsenter og badeland.
Byutviklingsplanene startet veldig tidlig, 1998, og da allerede var nevnt i kommunale
dokument at det er behov for ungdomsskole. Det er en generell frustrasjon blandt
bebyggerne over at det ikke skjer noen annet enn boligutvikling. 2: Videre trakk vi frem
samtalene vi har hatt med EBY og UDE. God samtaler, men problemet er at etatene ikke
rustet kapasitetsmessig/kompetansemessig til å drive et såpass komplekst reguleringsarbeid
som er på BAMA-tomten. Ulike etater ytrer at skolen bør skilles ut av reguleringsplanen.
Skolen blir bremset av mange ulike forhold som ikke har noe med skolen å gjøre. 3:
Høringsuttalelsen ved skolebehovsplan. Raymond mente at her måtte vi være veldig klare på
behovene våre. Raymond har fått innspillene våre skriftlig og skal ta dette med «sine»
etater, men vi må selvsagt gjenta dette med innspill til høringen.
Høringen starter medio juni. Fristen for tilbakemelding vil nok være midten av september.
Aksjonsgruppa planlegger flere stunts og har derfor dratt i gang en SPLEIS. Den er nå oppe i
15 000kr!! Gruppa driver å lage en plan for hvordan anvende disse pengene best mulig.
Gruppen har blitt kontaktet av Risløkka og Økern vel og Refstad FaU om samarbeid.
36 av 45 skoleutviklingsplaner er forsinket.
Det blir et rotterace om hvem som nå skal prioriteres. Etatene er nedlesset i arbeid med
behandling av boligutbygging, skoleutbygging og nå også vanntunnell under bydelen.
Byggekostnadene går også opp og pengekassen blir tom.

Sak 8: BAMA tomten – trafikksikkerhet v/Kim
Mr. Pukk fjernet gjerder og barn fikk tilgang på tomta. Gjerdene er Oslo kommune sitt
ansvar. De har nå blitt satt opp igjen, uvisst hvorfor de ble tatt ned.
Innspill: Hvor plagsomt er støyen fra BAMA-tomten for skolen? Det har vært en del klager fra
borettslagene rundt.
Skole: Dette merker vi ingenting til.

FaU-møtet fortsetter uten rektor:
Forts SAK 8:
Det er støy og nåværende og framtidig tungtrafikk.
Trafikksikkerheten er fremdeles aktuell. Det er ønskelig å få et av utbygningsselskapene til å
arrangere besøksdag for barna hvor de kan komme og få informasjon om byggeplassen og
hvordan man ferdes ved/forbi en byggeplass. Kanskje elevene kan få prøvesitte i en lastebil
og ser hva utsikten til sjåførene er. Skolen hadde en slik da med SKANSKA for noen år siden.
Usikker enda hvem som skal bygge ut boligene på BAMA-tomten. Dette er noen som kan bli
aktuelt i høst.

Sak 9: Organisering av skolestart treff.
Forslag til dato er 8. august (en uke før skolestart) f.eks. kl. 12-14 (eller når som helst) på
ulike steder: Refstad (ved Spirea barnehage), Løren (Peer Gynt parken) Risløkka (Sverre
Refstads plass). Det er fint for elevene å treffe noen de skal gå på skolen med og foreldrene
kan møtes og evt. lage følgegrupper.
Dette er jo tidlig, men det blir litt tett oppi skolestart (16.august) dersom man venter en uke
til. Det er har vært foreldre til elever som er går ut av 1.klasse som har stilt opp på dette
tidligere. Christoffer sender ut forslag til FaU-representantene i 1.klasse og ser om vi kan få
med noen på dette.

Sak 10: Annet
Skulle FaU gitt noe oppmerksomhet til skolen og ansatte ved skoleårets slutt?
Steven snakker med Eli om dette.
Utearealgruppa skal møtes på onsdag.
Forslag: For å engasjere flere FaU-representanter skulle kanskje invitasjon til FaU-møtene
sendes ut til alle representantene.

Sak 11: FaU videreføring
Christoffer, Steven, Åse, Chi Kwong og Anna fortsetter i FaU. Kim og Aleksandra går ut av
FaU etter sommeren.

Sak 12: Avslutninger
Det kommer oppdateringer 10.juni, kanskje blir det lov å møtes flere da. Mange planlegger
klassevise, utendørs avslutninger i parker. Man må forholde seg til reglene som gjelder på
tidspunktet avslutningen skal avholdes. 7.klasse har fått lov til å ha en avslutning med 2
foreldre tilstede.

Sak 13: Innspill til årshjul
Utsettes

