
Kjære foresatte ved Kampen skole 

Torsdag 18.02 ble det publisert en svært kritisk sak om arbeidsmiljøet på Kampen skole i nettavisen 

VårtOslo.  

Vi har visst at en journalist har jobbet med saken et par måneder og forberedt personalet, 

Driftsstyret og FAU på at en kritisk sak ville komme.  

Men at oppslaget skulle være så knallhard i kritikken av skolen var en tung sak å få i fanget. Kritikken 

er i hovedsak rettet mot skoleledelse, men vi blir alle berørte. Det er rett og slett trist for alle våre 

dyktige lærere, fagarbeidere, assistenter, AKS-ansatte, drift og renhold og kontorpersonale som står 

på hver eneste dag for å gjøre Kampen til en god skole for elevene våre.  

Det er flere forhold som blir beskrevet i avisartikkelen som er feil eller tatt ut av kontekst, blant 

annet: 

- Alle ansatte har kontrakt  

- Sykefraværet ligger på gjennomsnittet i Osloskolen  

- Det er flere årsaker til at ansatte har sluttet de siste to årene. Dette skyldes ikke kun 

arbeidsmiljøet, men for eksempel alderspensjon, flytting og videreutdanning.  

- Samisk avdeling opplever god oppfølging fra rektor      

Kampen skole er i utvikling, og vi er fortsatt i prosess i arbeidet med forbedringer knyttet til struktur, 

rutiner og kommunikasjon. Skolen har "rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale" som mål i 

strategisk plan 2021-2022, og har fokus på tiltak for å sikre at ansatte ikke slutter fordi de ikke trives i 

arbeidsmiljøet. 

Vi har en egen arbeidsgruppe som jobber med arbeidsmiljøet på Kampen skole. Å snu et "dårlig" 

arbeidsmiljø tar tid, men vi er kommet et godt stykke på vei siden saken ble varslet i 2019. Derfor 

kjenner vi oss ikke igjen i beskrivelser som blir gitt i saken.  

Representanter fra alle trinn og annet personale forteller at de trives på jobb. De trives i 

klasserommet, i friminuttene og på AKS. De opplever et godt samarbeid med kollegaer på team, og 

engasjementet for elevenes faglige og sosiale utvikling er fortsatt det som betyr mest for oss!  

Vi har en helt ny ledergruppe på skolen som i løpet av skoleåret har utviklet et godt og tillitsbasert 

samarbeid der vi leder den videre utviklingen av Kampen skole.  

Vi har hatt noen tøffe dager og vi setter pris på alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra dere 

foresatte. Vi håper på fortsatt støtte fra dere i denne vanskelige situasjonen for alle oss på Kampen 

skole.  

 

Med vennlig hilsen ledelsen på Kampen skole, 

Hanne, Astrid, Kim, Torbjørn, Yngvild og Gudrun 

 

  

 

  



 

 

 

 


