
Referat fra møte FaU Løren Skole 

Dato og tid: 12-04-2021 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 

Christoffer Fremstad, 2. trinn (og 1. trinn) 

Kristin Meisingset Hallgren (aksjonsgruppe svømmehall) 

 

Agenda 

 

Sak 1: Godkjenning av referat fra 2020-03-15 

Referatet ble godkjent 

Sak 2: Svømmehall og uteområder  

Svømmehall: 
Kristin sendte et brev til idrettsbyråden om den nye svømmehallen, basert på avisartikkel i 
Aftenposten, med spørsmål om å få lov å beholde svømmehallen ved skolen på permanent basis. 
Hun fikk svar med det samme som sto i artikkelen, at kommunen ser seg om etter tomt på 
vestkanten og badeanlegget skal flyttes hit. Årsaken er at det på vestkanten er enda lavere tetthet på 
badeanlegg enn det er på østkanten. Godkjenningen av badeanlegget på Løren er midlertidig og 
varer kun i 2 år. Noe av problemet ved svømmehallen er jo at den er bygget for å være mobil. 
Dersom den var tenkt som en permanent konstruksjon, ville man ha brukt en helt annen løsning. Det 
vil nok oppleves som et politisk/byråkratisk nederlag å la den mobile svømmehallen bli stående. 
Dette er solgt inn som noe som kan gjenbrukes på flere steder, er miljøvennlig og politisk korrekt. 
Svømmehallgruppen har støtte fra lederen av bydelsutvalget som mener at området på Løren egner 
seg godt for en svømmehall og ingen er uenige i at det kan trenges flere svømmeanlegg i 
Groruddalen. Hvis man regner med skolebasseng i Oslo og ikke-kommunale basseng og vrir saken litt 
heller mot skole og utdanning i stedet for idrett og kultur, så er det kanskje lettere å få gjennomslag 
for å beholde hallen. Men den ligger altså under idrett i dag.   



Kommunen må tenke og kommunisere på tvers av flere byråder. Dette skjer ikke uten at vi ber dem 
om det og det er mulig vi trenger hjelp av media for å oppnå dette. Oppslag i media er det som oftest 
fører til handling og da gjerne i en avis som har litt gjennomslag. Gruppen har mer tro på 
Groruddalen avis hvis man skal gå videre med saken. 
 
 
Videre diskusjon i møtet: 
 

 Samkjøring med Refstad skole: Leder av FaU på Refstad vil også ta et eget initiativ. Refstad 
skole har dog annet behov enn Løren skole. Flerbrukshallen som skal være gymsalen til 
Refstad skole, er forsinket. Det vil være 1-1,5 år fra skolen er ferdig til flerbrukshallen vil være 
klar – i beste fall. FaU-leder på Refstad ønsker at svømmehallen skal flyttes opp til dem som 
midlertidig gymsal (evt. som svømmehall). Det nestbest alternativet for dem er at den blir 
stående nede ved Løren som svømmehall. Det vil jo evt. koste en god del og kreve en del 
forarbeid å flytte denne hallen til Refstad. Økonomisk og med tanke på kontinuerlig bruk, er 
det et bedre alternativ at den blir stående der den står og at begge skoler kan bruke den til 
svømmeundervisning. Faren er at dersom svømmehallen først blir flyttet, vil den trolig flytte 
ut av bydelen og ingen av skolene vil lengre ha tilgang. Det er viktig å ta kontakt med Refstad 
FaU så raskt som mulig og finne en felles plan. 
Det er ingen som mener det er for mange svømmehaller på østkanten og vi argumenterer 
heller ikke for at det ikke skal bygges svømmehaller på vestkanten, vi ber kun om å få 
beholde den som alt er oppført her i området.  
For å enes om en felles plan, kan man gi Refstad skole et tilbud på Løren skole som ville 
tilfredsstille begge skolene? Kanskje man kunne samarbeide om å få beholde svømmehallen 
der den står.  
 

 

 Hvordan tar vi det videre:  
Det er fornuftig å slå sammen kreftene rundt uteareal og svømmehall i en felles gruppe. 
Kristin, Anna, Åse og Chi Kwan deltar i denne gruppen og står fritt til å inkludere flere dersom 
det skulle være behov for dette. De kontakter Refstad FaU snarest for å se om man kan enes 
om et felles initiativ slik at vi jobber sammen for å få til en permanent løsning i bydelen. 

 

 Argumenter: 
o Økern var opprinnelig lovet et badeland, dette er jo ikke med i planene lenger. Dette 

er kanskje fordi det er tenkt at Tøyenbadet skal dekke dette behovet. Men kan man 
spille noe på dette? 

o Kan man snu å si at kommunen får ha bevisbyrden for at bydelen IKKE har behov for 
et svømmehall? La den midlertidige stå til et evt. badeland kommer. 

o Sånn rent teknisk så blir det slitasje når ting tas ned og settes opp igjen. Det varer 
lengre når det blir stående.  

o Det er behov for mer skole i område, både videregående og flere barneskoler. Lurt å 
la svømmehallen stå og oppholde denne tomten fremover slik at det blir rom for evt. 
ny/utvidet skole. 

o Vi trenger mer miljø rundt skolen som ikke er kontorbygg. Vi vet ikke, men det er 
trolig at når svømmehallen flytter, vil denne tomten også brukes til høye bygg som 
stjeler all luft og lys i området. 

o Vi trenger mer areal til skolen som skolen kan disponere. Utearealet til skolen er lite, 
10,5m2 pr elev er ikke nok. Å få tilgang til området rundt svømmehallen kunne 
hjelpe litt på arealet til skolen. Vi ville få arealet rundt svømmehallen og kanskje også 
noe av parkeringsplassen. Det hadde vært fint å kunne spre elevene litt mer 



o Skolene trenger en svømmehall. Det er ressurskrevende å følge elevene til skoler 
langt unna og man får kun tilgang på ugunstige tidspunkt. 

o Bydelen trenger svømmehall 
 
Uteområde: 

 Det er snakk om 2 nye flerbrukshaller i området. Det er uklart om både Refstad skole og ny 
ungdomsskole skal ha hver sine flerbrukshaller. Den nye flerbrukshallen til ungdomsskolen 
skal ha område på taket som elevene skal bruke som uteareal i skoletiden. Her kommer bla. 
det park og parkourløyper.  
 
Det er nytt for ungdomsskolegruppa at det også skal være en flerbrukshall i tilknytningen til 
både Refstad og ungdomsskolen. Med tanke på å øke skolens uteareal, håper vi å ha 
innflytelse på parkarealet inn mot skolen og kanskje få tak i arealet på oppsiden av skolen, i 
tillegg til området rundt svømmehall og parkeringsplassen. 
FaU ble gjort oppmerksom på at «satelitten» til Spirea barnehage var opprinnelig ment som 
fotballbane for skolen. Men noen slapp denne saken og ga grønt signal til å «gi bort» denne 
tomten. Er det mulighet for å ta den tilbake? Skolen har jo vokst og har behov for dette 
arealet selv. 

 Utearealet på Refstad skole var opprinnelig på ca. 13,5m2. Men skolen og foreldrene ville 
heller ha en større skole og et mindre uteareal, fordi de har så store tilgrensende områder. 
De har ikke gjerder og bruker arealer rundt skolen. Så de har i grunnen en del større areal 
enn oss. Dette bør telle i favør av at vi får enten tilgang til nye områder eller kan påvirke 
utformingen av park eller andre nærområder. 

 
Bruk av media: Ulike innspill om bruk av media ble vurdert og drøftet. De ulike undergruppene har 
ulike strategier som kan gi oppslag om enkeltsaker i ulike medier. 
 
Vi har mange saker gående samtidig med svømmehall, ungdomsskole og uteareal. Det er et 
gjennomgående tema i flere av disse sakene at myndighetene ikke snakker sammen, noe som i seg 
bør være forslag til en sak for mediene. 
 
FaU er redd for at ulike saker vil stjele fokus fra hverandre i media. Vil saken med 
svømmehall/uteareal ødelegge noe for eller ta bort fokus fra ny ungdomsskole? Hvis vi klarer å 
samlet dette i pott om underutviklet bydel, så kan det dra i samme retning, men det er ellers i 
utgangspunktet konkurrerende saker mtp oppmerksomhet i media. Arbeidsgruppen tar tak i dette 
videre og snakker med Christoffer for å koordinere utspill.  
 
Christoffer: Reguleringsplanen har ikke kommet til offentlig ettersyn enda. Skulle kommet før påske, 
men er rett rundt hjørnet. I skal etterspørre den nå på torsdag i møtet med kommunen. Må komme 
med innspill i løpet av disse 6 ukene.  
 
 

Sak 3: Ny ungdomsskole:  

Her er det ikke noe nytt å melde. Aksjonsgruppen skal ha møte med UDE på torsdag.  
De forsetter å jobbe for å få delt opp reguleringsplanen.  
Gruppen har startet samarbeid med idrettslag for å se om man kan få oppmerksomhet på skole og IL 
sammen i media. Ved å alliere seg med Hasle-Løren idrettslag, vil de få flere kontakter i de sfærene 
hvor gruppen sliter med å nå gjennom til. Gruppen prøver å finne ut av flerbrukshallene og ser om vi 
kan finne en fellessak hvor Løren, Refstad og Hasle-Løren IL kan ha en felles front. 
  



 

Andre saker: 
 

Møte med Årvoll skole  
Representanter fra Løren FAU hadde et møte med rektor, assisterende rektor og representanter fra 
Årvoll FAU. 
Årvoll ungdomsskole har i alle år frem til Vollebekk ungdomsskole ble bygget, hatt inngang fra 

Tonsenhagen barneskole, kun de siste 3 årene har dette ikke foregått. 

Rektor og assisterende rektor med representanter fra FAU tok seg god tid til møtet midt oppe i en 

utfordrende periode. Både rektor og ass. rektor har begge lang fartstid og erfaring. De er opptatt av å 

bli kjent med elevgrunnlaget og at alle skal glede seg til å gå på skolen og har hatt gode resultater. 

Ass. rektor Kelley holdt en velforberedt presentasjon etterfulgt av spørsmål og diskusjon. Her er litt 

av det som ble tatt opp i presentasjonen og etterpå: 

Skolen har gode rutiner for klassefordeling og i et normal (ikke-Covid) år vært langt mer direkte 

kontakt og besøk som var planlagt for innværende år, men måtte avlyses.  

Det som vil skje framover: 

 7. klasse barna vil ha møter og få se presentasjoner på zoom i skoletiden,  
 Foresatte og 7. klasse elever vil få en informasjonsbrosjyre  
 Det vil være informasjonsmøter både for 7. klasse barn og informasjonsmøter for 7. klasse 

foreldre planlagt for april. 
 Det er planlagt en åpen dag i juni (dessverre med covid forbehold) 
 Det er overføringsmøter mellom både ledelse og sosiallærere 

 

Det har også vært, og vil fortsette å være, kontakt mellom alle kontaktlærere (fra Løren og Årvoll 

barneskole) gjennom hele dette skoleåret. Klasseinndeling foregår fram til skolestart og det skal i 

løpet av den tid ha vært en grundig klassegjennomgang.  

 Det vil (selvsagt) være klasser bestående av elever fra Løren og Årvoll barneskole. Fra høsten 
av er de alle elever ved Årvoll (ungdomsskole). De vil fortsette å være her ut ungdomsskole 
tiden selv om ny ungdomsskole blir ferdig før dette. Det er vist til undersøkelser tilsier at 
elevene som regel foretrekker å avslutte på den skolen de begynte på. 

 Det blir lagt stor vekt fra skolens side på at alle skal ha en trygg og god skolehverdag og alle 
som ønsker det, kan få satt opp møte med skolen (altså ikke noe krav om vedtak eller 
lignende for møte). 

 Klassene settes sammen i samarbeid med sosiallærerne og kontaktlærerne.  
 Hovedkriteriet for klassesammensetningen er Læringsmiljø. 

o Skolen ser på blant annet samarbeid med andre elever både faglig og sosialt slik at 
klassene bidrar til best mulig læringsmiljø for elvene.  

o Skolen ser også på antall elever med behov for ulik type tilrettelegging, kjønn, mm. 
 Det første halvåret bruker skolen mye tid til å skape trygghet, gode rutiner og gode 

relasjoner i klassene og på trinnet.  
o Skolen gjør det klart at hovedregelen er at en ikke vil få innvilget klassebytte i denne 

perioden. 
For de elevene som trenger mer utfordringer, er det mulighet for hospitering på Bjerke videregående 

i matematikk og engelsk, men det gjøres også individuelle tilpasninger på skolen.  



For de elevene som trenger ekstra hjelp, er det muligheter som varierer mellom undervisning i 

mindre grupper til deling av klassene, til 1 til 1 undervisning, det er individuelt og kommer helt an på 

elevens behov. 

Skolen har eksistert i mange år og har god erfaring fra elever med hele spekteret av behov og 

utfordringer. Om foreldre er bekymret, ta kontakt, så får skolen til et møte før skolestart.  

Om mulighet for direkte busstransport og evt. muligheter for Ruter el andre å sette opp dette: Gitt at 

elever bor innenfor 4 km-grensen som utløser rettigheter til skyss, er alle signaler at dette er 

usannsynlig. Det går p.t. rutebuss via bytte ved Sinsenkrysset og det er stier for sykling eller gange 

uten å måtte krysse bilvei mellom skolene. 

Høsten 2020 ble det sendt inn en henvendelse til Ruters kundeservice om et behov for en bussrute 
mellom Økern T-banestasjon og Bjerke, som ikke går via Linderud senter. De takket for henvendelsen 
og sa de tok det med i den helhetlige ruteplanleggingen, men det er vel lite håp for at det settes opp 
en ny rute. 

 
 
17. mai  
17. mai utgår trolig.  Oslo KFU har sendt inn forslag på mulige alternative løsninger, men styret er 
enige om at det uansett blir vanskelig å gjennomføre og at det er enten alt eller ingenting. I fjor var 
det en digital sending, og vi ser for oss at noen elever kan holde en tale som sendes digitalt.  
 

Årshjul  

Vi planlegger fortsatt å få satt opp et årshjul for FAU sitt styre, slik at det blir lettere å få oversikt over 

oppgavene særlig med tanke på overgangen til et nytt FAU styre høsten 2021. 


