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1 Møte i FAU 
Navn på de som møtte: 

Klasse FAU-rep Møtt Ev.vara 

1A Sigurd Jorde X  

1B Erik Velldal X Vara  

1C 
Carl Martin Jahren 

X Meldt forfall. Maiken Westgaard Styrmo er 
vara. 

2A Jannie Solseth   

2B Aimee Skevik   Meldt forfall. Ingen vara heller. 

2C Mensur Sakiri   

2D Astrid Huitfeldt  Meldt forfall. Ingen vara heller. 

3A Camilla Hoholm (X) Kristin Lundtveit (også 4A) er vara 

3B Cathrine Marken X  

3C Kari Ryan X  

4A Kristin Lundtveit X  

4B Synnøve Aasland X Meldt forfall. Vara Therese Fossdal møter. 

4C Line Berg X  

5A Hans Kristian Eide X  

5B Helene Hoggen   

5B Trine Pleym Sandvik X  

5C   (ny representant) 

6A Olav Torbjørn Skare X  

6B Hilde Jørgenvåg X  

6C Siri Ursin Gusland X  

7A Kim A. Holm  X  

7B Marianne Kjelsen  Meldt forfall. 

7C Samira Abdi Muuse X  

2 Referent: Olav 6A 

3 Oppsummering 
1. FAU har bestemt å redusere prisene på festival kampen. Alt skal koste 5 kroner mindre. 

2. Vårdugnaden ble kansellert 

3. Rektor jobber med bakområdet 

4. 4.trinn skal alltid ha nettvettkurs betalt av FAU 

5. Skolen har nye retningslinjer for midiebruk 

6. FAU har startet arbeidet med Festival Kampen 14.juni der alle foreldre må bidra med mat, 

kake og servering 

7. Politiet kontaktet FAU av bekymring for bråk på skolen. Etterspør Ravning. Siri Ursin 

rekrutterer. 
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4 Antall 9A-saker 

4.1 Rektor svarer:  
14 9A-saker, seks av dem er fortsatt åpne. Det har vært mye blest om 9A-sakene i det siste, men 

rektors erfaring er at Kampen skolen finner gode løsninger og har gjennomgående god erfaring med 

ordningen. 

Honnør til ledelsen fra en klasse som har vært med på en nå tilnærma avsluttet sak. 

5 FestivalKampen 
Hva skjer? 

10.1. Hvordan FAU hjelper: 

1. 1.-3. trinn lager mat 

2. 4.-5. trinn lager kake 

3. 6.-7. trinn serverer 

Åpner for klarere delegering, hvor foreldrerepresentantene har et tydeligere ansvar for å være sikre 

på hvem som faktisk kommer. Det er ikke nok å sende ut en felles-e-post, men også hente inn svar 

når det ikke kommer. Utgangspunktet bør være at «alle» hjelper til, men i praksis trenger vi ca. 90 

foreldre.  

Skoleinvitasjonen vil bli fulgt opp av en e-post fra Hans Kristian / FAU, men her er det hver enkelt 

foreldrerepresentant må ta et ansvar for at foreldrene i klassen skal bidra. Likevel viktig at e-posten 

har en tone som motiverer foreldrene til å stille opp! (Kanskje også at FAU-representantene er 

innstilt på å gjøre litt ekstra? Men her er det delte meninger, at FAU ikke skal avlaste foreldrene på 

6.-7. trinn.) 

5.1 Priser 
Noen har ytret bekymring for prisene på FestivalKampen. Dette bør FAU diskutere. 

Tidligere har vi gjort det slik: 

1 bong koster 10 kr 

1 bong gir saft/kaffe 

2 bonger gir kake 

3 bonger gir middag 

Et mulig forslag: 
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Delte meninger om hvor riktig det er med rabatter. Det er store forskjeller på familien om hvor store 

ressurser de har, og det er viktig at også store familier med dårlig råd skal ha mulighet til å delta. 

Samtidig må det ikke bli en uoversiktelig løsning. Ulike alternativer blir diskutert; det kan også være 

familier med dårlig råd hvor bare ett barn handler og at «kvantumsrabatt» dermed ikke er det mest 

rettferdige.  

Forslag: 1 bong koster 5 kr. 1 bong gir saft/kaffe, 3 bonger gir kake, 5 bonger gir middag (en generell 

rabatt på 5 kr per del). 

Er det ønskelig at FAU Kampen skole blir en egen Vipps-konto? Et ønske fra kassereren om dette, og 

mer praktisk at skolen gjør dette – men her er det strenge regler og ordninger. Vi trenger et 

organisasjonsnummer, men er jo ikke en organisasjon. Rektor undersøker hva som er mulig. 

 

6 Vårdugnad 

6.1 Kristin 4A svarer: 
Jeg har snakket med vaktmester som avtalt, og han sier at antatt byggestart blir avgjort på et møte 

som skal være 8. mai. Jeg er oppdatert i grove trekk på rehabilitering av skolegård, og vi diskuterte 

hva som var hensiktsmessig ut fra det. Siden det skal gjøres noe i hele skolegården, ble vi egentlig 

enige om å gjøre minst mulig. Det vil bli kostet, ryddet og vasket i skolegård i regi av 

Undervisningsbygg og vaktmester til 17. mai. Blomsterkassene som ble kjøpt inn og plassert rundt 

omkring i skolegård er fortsatt dekket med snø, og noen har blitt ødelagt pga store snømengder i 

vinter. De som dukker opp vil bli beplantet til 17. mai av vaktmester. Etter rehabilitering vil det trolig 

komme på plass mer permanente løsninger for planter og blomster (ikke grønnsakskasser).  

Summert opp. Jeg sa at han kunne ta kontakt dersom han behøvde at jeg trommet sammen et 

dugnadslag til rydding, maling eller annet i forkant av 17. mai, men at den årlige skolegårdsdugnaden 

ikke gjennomføres i år pga snarlig oppgradering. Håper dette var en ok vurdering? 

Helt ok for FAU. 

7 Endring av bak-området 
Det har kommet en del kommentarer om ønske om trær i bakgården. Dette er rektor enig i, men 

planlegger en større endring av hele området. Rektor skriver: 

Personer i fam. Bonger til alt Dagens pris Rabatt Ny pris Ny pris rundet av

1 6 60kr                  16 % 50kr                50kr                         

2 12 120kr                16 % 101kr              100kr                       

3 18 180kr                20 % 144kr              150kr                       

4 24 240kr                25 % 180kr              180kr                       

5 30 300kr                30 % 210kr              210kr                       

6 36 360kr                35 % 234kr              240kr                       

Bonger per familie Pris per bong

6 10kr                  

Vi må regne med å tape 50000 25 % 12 500,00kr  
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Vaktmester har hatt møte og befaring med aktuelle instanser fra kommunen der de så på etablering 

av søppelbrønner og sykkelparkering på arealene foran skolen. Tror vi får dette til. Det blir veldig bra, 

men vanskelig å vite om det blir plass til noen trær også. Det finnes jo andre planter som ikke krever 

så mye areal, f.eks. busker og eføyplanter. Jeg kommer til å jobbe for at vi får grønne innslag på 

arealene. 

Kommentarer: 

Det er viktig med sykkelparkering for 5.-7. trinn, og behov for søppelbrønn for å forhindre forsøpling. 

Rektor ønsker å få dette klart først, men håper det vil være plass til trær likevel.  

Det skal egentlig være mulig også for mindre barn å sykle til skolen, med foreldrenes tillatelse, men 

her er det delte meninger om hva som er tryggest. Det beste vil kanskje være at foreldrene sykler 

med barna til skolen, forutsatt at det er plass til sykkelparkering. Normen i Oslo kommune er 10 

sykkelplasser per 20 årsverk, men det er en realitet at det er lite plass hvor vi må velge mellom 

sykkelplasser og skolegård.  

Rektor signaliserer at det uansett er for tidlig å ta denne diskusjonen. 

8 Høring om forskrift til ordensreglement. FAU inviteres til å komme 

med uttalelse som sendes skolen. Høring fra skolens organer 

sendes samlet.  
Se svaret under. 

9 Høring om skolebehovsplan. FAU inviteres til å komme med 

uttalelse som sendes skolen. Høring fra skolens organer sendes 

samlet. 
Hans Kristian orienterer: Dette var tema på et møte i går. Fristen for å komme med uttalelser er 25. 

mai.  

Det beste ville være om flest mulig foreldre ser på dokumentene og melder inn ev. kommentarer. 

Det ligger lenker til dokumentene her. 

https://www.dropbox.com/s/70vo66k8d9i105q/18_01334-

4H%C3%B8ring%20om%20endringer%20i%20forskrift%20om%20reglement%20for%20orden%20og

%20oppf%C3%B8rsel%20i%20Oslo-skolen%20med%20vedlegg%20%28004%29.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/68qoqv1bpwp574c/Skolebehovsplan%20-

%20til%20h%C3%B8ring.pdf?dl=0 

Forslag om at Driftsstyret kommer med en høringsuttalelse om skolebehovsplanen som FAU deretter 

kan vurdere å stille seg bak – det er et utvalg som er bedre skikka til å gjøre det. FAU undersøker hva 

som er driftsstyrets planer. Men at vi tar en litt større diskusjon om ordensreglementet. 

Ingen av FAU-representantene har fått noen reaksjoner så langt. Det er svarfrist 25. mai, men det vil 

ikke være noen nytt FAU-møte før fristen går ut. 

 

https://www.dropbox.com/s/70vo66k8d9i105q/18_01334-4H%C3%B8ring%20om%20endringer%20i%20forskrift%20om%20reglement%20for%20orden%20og%20oppf%C3%B8rsel%20i%20Oslo-skolen%20med%20vedlegg%20%28004%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70vo66k8d9i105q/18_01334-4H%C3%B8ring%20om%20endringer%20i%20forskrift%20om%20reglement%20for%20orden%20og%20oppf%C3%B8rsel%20i%20Oslo-skolen%20med%20vedlegg%20%28004%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70vo66k8d9i105q/18_01334-4H%C3%B8ring%20om%20endringer%20i%20forskrift%20om%20reglement%20for%20orden%20og%20oppf%C3%B8rsel%20i%20Oslo-skolen%20med%20vedlegg%20%28004%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68qoqv1bpwp574c/Skolebehovsplan%20-%20til%20h%C3%B8ring.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68qoqv1bpwp574c/Skolebehovsplan%20-%20til%20h%C3%B8ring.pdf?dl=0
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10 Skolevei og Ensjøutbyggingen 

10.1 Ensjøutbyggingen 
Hilde: For tiden er det vakter når det er tungtrafikk i området, og en bedre utbygd gangvei, men 

fortsatt perioder med uforsvarlig trafikk.  

Rektor har hatt en streng befaring med bymiljøetaten og utbyggerne. Absolutt alt vi krevde da, har 

blitt tatt til følge. 

 

10.2 Hjertesone 
Erik har vært i et møte. Flere muligheter for å gjøre skoleveien tryggere, fra trafikkregulering til 

foreldreledete gå-grupper. Det er et mål å unngå «kiss and fly»-felt rett foran skolen.  

I praksis veldig få her som blir kjørt til skolen, selv om noen blir kjørt i taxi – noe som er vanskelig å 

unngå. Et større problem at det er kjøring i høy hastighet i sidegatene. Flere andre skoler som har 

større trafikkproblemer, og – nettopp som en konsekvens av dette – har kommet lenger i arbeidet 

med Hjertesone-prosjektet.  

Konklusjon: FAU lar i første omgang prosjektet ligge til avklaringen rundt Thorbjørn Egners plass og 

trafikkreguleringen for øvrig har kommet lenger. En mer sykkelvennlig skole er et viktigere prosjekt. 

 

11 Skoleball 7-trinn 
Dette prosjektet utgår. 

 

12 Lekser 
I referatet fra forrige møte: 

For de minste barna er det gjerne tre timer mellom Aks og leggetid, hvor leksene går på bekostning av 

andre aktiviteter som middag og frilek. Dette skaper stor frustrasjon hos mange foreldre. Andre 

foreldre liker lekser fordi det gir bedre mulighet til å følge med på hva elevene lærer på skolen. 

Generelt virker mange av hjemmeleksene gammeldagse og demotiverende. 

Innspill: Veldig god erfaring med leksene, særlig den repeterte lesinga – mye bedre framdrift hos de 

av barna som har hatt dette.  

Er leksene en forskrift? Et vedtak? En flertallsavgjørelse? 

Rektor: Hvis leksene fører til store problemer hjemme, og et generelt negativt forhold til skolen, er det 

klart at det er problematisk. Ingen forskrift som sier at vi må ha lekser på Kampen skole, men lærerne 

har sannsynligvis veldig delte meninger og erfaringer. Det er viktig at skolen har en enhetlig 

leksepolitikk – som selvsagt kan variere fra klassetrinn til klassetrinn. Tydelig at begge leire har gode 

argumenter.  

Naturlig at dette er noe vi tar opp på foreldremøtene nå rundt påske, og kan ta det opp på seinere 

FAU-møter. Det er et område hvor det foreligger mye forskning. Mengdelesing, som repetert lesing er 



FAU-Kampen Skole i Oslo onsdag 16. mai 2018 

 

side 6 
 
 

et eksempel på, er en metode som virker – men det kan ordnes på mange ulike måter, og som ikke 

virker likt på hvert enkelt barn.   

Videre diskusjon:  

Rektor har sammen med to lærere laget et utkast til framtidig «lekseplan» som er sendt ut på høring, 

i første omgang til lærerne for øvrig, men i neste omgang for FAU. 

 

13 Barnevakten.no nettvettkurs 
FAU har tidligere støttet nettvettkurs fra barnevakten.no. Her har det blitt litt tilfeldig hvem som har 

holdt kurs, og hvem som skal holde på oversikten. Ønske om at skolen koordinerer kursene, men at 

FAU kan støtte dem. 

Rektor kommenterer: 

5.-7. klasse har hatt det, men et ønske om at 4. klasse får det nå i vår, men at det heretter kommer i 

november måned på 4. trinn.  

Dette har allerede blitt vedtatt på et FAU-møte. Det nye er at skolen selv tar ansvaret for avviklingen, 

men at FAU bistår økonomisk. 

Ønske fra Sigurd om at faste økonomiske poster som dette blir drøftet på et av de første FAU-

møtene om hsøten. 

 

14 Mediebruk 
Kjøreregler i utkast på dropbox. Filnavn:  

…\Dropbox\FAU Kampen 2017\Referater\Referater 2017-2018\Kjøreregler for mediebruk på 

Kampen skole og innspill til hva vi kan gjøre i spisetiden  docx.docx 

Aimee Skevik 2B: 

Skolen setter en max tid for film / tv-titting på skolen og AKS i løpet av en uke (er 4 timer greit? 3 

timer? Enkelte uker har mine barn tilbrakt over en halv arbeidsdag (4 timer) i løpet av en skoleuke 

foran en film). Dette bør skolen ha retningslinjer for. 

Kvalitetssikring av filmer ved å bruke f.eks. filmrommet.no (som inneholder film spesielt utvalgt for 

skoler og bibliotek) 

Rektor: Vi setter veldig pris på å få ideer til lenker som filmrommet.no, men det er vanskelig å ha 

altfor klare retningslinjer. Dette er også noe jeg må «selge inn» til lærerne. Det er et ønske at dette 

skal gjelde så raskt som mulig.  

FAU-representantene vil ha anledning til å komme med kommentarer i løpet av neste uke. 

 

http://filmrommet.no/
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15 FestivalKampen 

15.1 Fordeling av jobber før festen 

15.1.1 Bonger (Kim, 7A) 

15.1.2 Vipps (Sigurd, 1A, følger opp) 

15.1.3 Pengeskrin (Kristin, 4A) 

15.1.4 Engangs (Samira, 7c og Siri, 6C) 
Sjekke i kjelleren og kjøpe inn. (Koordineres med vaktmester) 

Søppelsekker 

Tørkepapir og kluter 

Sjekke opp miljøvennlige alternativ! 

15.1.5 Duk – ruller av 50 m.  

15.1.6 Følge opp foreldrelistene (Hans Kristian samler, hver enkelt FAU-rep. på 6. og 7. 

trinn) 

15.1.7 Skilt – vaktmester har fra valg (Hilde, 6B) – Lital designer fra i fjor 

15.1.8 Nøkler (Hilde, 6B) 

15.1.9 Arbeidsliste (Hans Kristian) 
 

Fra Festival Kampen-lederen: 

Vi har to konkrete ønsker å foreslå at dere sponser økonomisk, og så ønsker vi å se på 
muligheten for å mobilisere litt kontakter gjennom de flotte foreldrene som har barn på 
Kampen. 
 
Økonomisk: 
KIGO (Kultur i Gamle Oslo), to musikere fra denne gruppa kunne tenke seg å bidra under 
festivalen med f.eks låtskriververksted, rytmeverksted, sampling av plastlyder o.a. De er 
dyktige, og veldig fleksible, og hadde flere ideer til hva de evt kan bidra med. Jeg ser for meg 
at det er flere grupper som kunne dra nytte av deres kreativitet og engasjement; teater, 
miniteater, musikk og dans. 
 Pris: 8000,- 
 
Animasjonsverksted. Vi hadde besøk i fjor av ei som hadde kursing med animasjonsgruppa, 
og lærerne som skal ha gruppa i år ønsker seg et nytt besøk. Vi er litt usikre på hva det 
kostet, men vi forsøker å få et tilbud på pris som dere kan vurdere før torsdag. 
 
Kontakter: 
Vi har forsøkt å komme i kontakt med Line Elvsåshagen (fra Planet Plast), og lurer på om det 
er noen foreldre som jobber i NRK som evt kunne satt oss i kontakt med henne? Tanken var å 
booste en av gruppene - f.eks forskergruppa eller journalistgruppa med et besøk (at enten de 
kan møte henne eller at hun kommer til Kampen) og fortelle litt om programmet sitt - og hva 
hun tenker at barn kan gjøre med plastproblemene. Eventuelt kunne det være interessant for 
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flere grupper å komme i kontakt med politikere, miljøforkjempere eller journalister som er 
opptatt av plastsaken. 
 
Hvis noen foreldre har mulighet til å mobilisere en kokk som kunne komme en dag og ha et 
lite kurs med kokkegruppa hadde vi blitt veldig glade. Kokkegruppa skal i år se på 
utfordringen; hvilke matvarer kan vi få kjøpt uten plastemballasje - og hva kan vi lage av 
det? 
 
Til slutt er vi på jakt etter en fotograf, eller noen som kan sette oss i kontakt med en fotograf. 
Vi ønsker oss besøk av en fotograf på film/foto-gruppa, som kan lære elevene noen tips og 
triks til å lage en kul fotoutstilling. Hvordan ta gode bilder av noe som er litt kjipt (plastavfall) 
- og lage en fin utstilling av det. 
 
Alle besøk vil bli honorert. 
 

16 Politiet ringte 
Gørill Presthus, e-post: go.presthus@politiet.no. Nye ravner på plass fra høsten. 

Det er et problem at veldig mange av dem som tidligere var på Jordal, nå er på Kampen skole og i 

barnehagene rundt – noe som blant annet involverer narkotikaomsetning.  

Siri (6C) informerer om de lokale natteravnene, hvordan de arbeider, og at de har et behov for å 

rekruttere flere. Her er ordningen basert på frivillighet, mens det i andre deler i byen er ulike former 

for plikt-ravning. Interesserte kan kontakte siriNatteravnene kan uansett ikke gjøre mer enn å varsle 

politiet, og har ingen formell myndighet overfor f.eks. narkotikaomsetning.  

 

17 Bordtennisbord 
Skal settes opp. 

Vaktmester sier vi venter til avklaringer om uteområdet. 

18 FAU avslutning 
Budsjett: 2000 

Leder foreslo en formell avslutning der FAU kjøpte inn noe. Dette var ikke ønsket av flertallet i FAU 

og vi avtalte heller at man tar noe å drikke på bydelshuset og at alle betaler selv. 

19 FAU sin økonomi 
FAU har per 3.5.2018 kr. 49868,- på konto – men utestående regninger som gjør at vi vil ligger på ca. 

kr. 35000,-. 

 

20 Møteplan videre 
torsdag 31.05.2018 

mailto:go.presthus@politiet.no
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torsdag 14.06.2018 (Siste 

møte utgår da dette også er 

datoen for FestivalKampen.) 

 

 


