FAU-Kampen Skole i Oslo

fredag 13. april 2018

1 Møte i FAU
Navn på de som møtte:
Klasse
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
4A

FAU-rep
Sigurd Jorde
Erik Velldal
Carl Martin Jahren
Jannie Solseth
Aimee Skevik
Mensur Sakiri
Astrid Huitfeldt
Camilla Hoholm
Cathrine Marken
Kari Ryan

Møtt
X

X
Avbud
X

Avbud*
Synnøve Aasland
Line Berg

4C
5A

Hans Kristian Eide

5B

Helene Hoggen
Trine Pleym Sandvik
Jonas Adolfsen
Olav Torbjørn Skare
Hilde Jørgenvåg
Siri Ursin Gusland
Kim A. Holm

5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B

Marianne Kjelsen
Samira Abdi Muuse

7C

Anna Myking

X
Avbud
X

Kristin Lundtveit
4B

Ev.vara

*Foreldremøte i 4. klasse samtidig med
FAU-møtet

Avbud
Avbud
X
Avbud
Avbud
X
Avbud
Avbud
Avbud
Avbud

2 Referent: Olav 6A
3 Oppsummering
-

Mobbesak for en hel klasse er under arbeid
3 forslag til uteområdet er kommet inn
Det blir vårdugnad i mai for 4. og 5.-trinn-foreldre
Ny forskrift til ordensreglement er ute til høring
Bilfritt rundt skolen
Saken med voldelige filmer på AKS er tatt tak i
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4 Antall 9A saker (mobbing og dårlig skolemiljø)
4.1 Rektor svarer:
14 saker – én ny siden forrige gang. Flere av dem er lukket (altså avsluttet med tilfredsstillende
resultat). Det er for tidlig å si om økt fokus på mobbing etter elevundersøkelsen har hatt noen effekt.
Saken som var meldt inn av en hel klasse, er godt i gang med å bli løst gjennom ulike tiltak.
Rektor er opptatt av at skolen selvsagt skal løse sakene som meldes inn, men at det er vel så viktig å
bruke disse erfaringene til å forebygge liknende saker framover.

5 Oppgradering av utomhusanleggene
Det har kommet 3 forslag som ligger tilgjengelig for alle FAUere , og som vi kan ettersende til foreldre
som er interessert:
Oversiktsbilder:
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I tillegg en ballbinge med kunstgress til bandy.

(Det foreligger mer detaljerte bilder som inneholder enkelte elementer som ikke er med på bildene,
kart over hvor de er tenkt plassert mm.)
FAU diskuterte løst i starten av møtet, da rektor hadde meldt at hun kom noe seinere pga.
foreldremøtet. Det var ulike meninger blant foreldrene om hva som er den beste løsningen (når vi
bare ser på bildene som er valgt ut her i referatet):
Trenger vi en ballbinge, med banen rett ved siden av? Med tanke på hva den krever av plass? Er det
mulig å se for seg en løsning uten vantet rundt, ev. med gjennomsiktig vant? Samtidig er det et
problem at de minste elevene i liten grad har tilgang til fotballbanen. Helt klart et behov for flere
apparater, når vi ser hva elevene gjør – og venter på å få gjøre – i friminuttene. Uansett begrenset
hvilke endringer vi kan få til på dette stadiet i prosessen, all den stund anbudsrunden er sendt ut.
Rektor informerte om at FAU-lederen på Vålerenga er veldig misfornøyd med både prosessen og
resultatet. De hadde delvis de samme erfaringene i forkant som vi her på Kampen har opplevd – at
det er en sentralstyring av prosjektet som ikke tar hensyn til lokale ønsker eller lokal kompetanse.
Skolen har meldt inn at vi ønsker trær, noe som det ikke har tatt hensyn til. Dette er noe flere av
barna også har etterlyst. Dette er det viktig for FAU å insistere på videre.
Et annet, vel så viktig poeng, er å unngå kunstgress med gummibestanddeler som er svært
miljøfiendtlige – noe skoleelevene er veldig bevisste på, og som kan komme til å bli forbudt om kort
tid.
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De tre leverandørene skal holde en presentasjon av sine prosjekter for skolen. Her kan det være
aktuelt for FAU å stille på dette møtet, ev. sende andre foreldre som har meldt sin interesse for det
til dette. Nicca fra 1A har meldt sin interesse og ønskes på møtet sammen med Cathrine og Hans
Kristian fra FAU.

6 FestivalKampen
Hva skjer?
10.1. Hans Kristian svarer: Henrik og Lital foreldre fra 5A er meldt inn som frivillige. Ingen fra de
andre klassene har noen meldt inn.

7 Vårdugnad
7.1 Kristin 4A svarer:
Jeg tar kontakt med vaktmester i løpet av denne uken og avstemmer behov og ramme for dugnad.
Det skal trolig ikke gjøres så mye og vi trenger derfor ikke mobilisere så mange voksne. Gjennomføres
trolig i begynnelsen av mai, må vente til snø er smeltet og skolegården er sopet. Uansett er dette noe
vi på 4. trinn kan ta ansvar for, uten å involvere hele FAU.
Tatt til etterretning. Vi minner om at dugnadsansvarlige må vite litt om oppussingsprosessen – når
den kommer til å starte – før de gjør altfor mye.

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_013344H%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.
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10 Skolevei og Ensjøutbyggingen
10.1 Ensjøutbyggingen
Hilde Jørgenvåg som skulle orientere, er ikke til stede. Til gjengjeld kan rektor informerer litt om
konsekvensene av utbyggingen slik den er nå. Bymiljøetaten har ikke gjort noe av det som ble lovet
for å ta hensyn til skoleelever og andre fotgjengere – bl.a. trafikkvakter ved skolestart, stopp i
anleggstrafikken, merking mm. Rektor tar kontakt med Bymiljøetaten i morgen tidlig etter flere
bekymringsmeldinger, og ber den ansvarlige komme på befaring!

10.2 Hjertesone
Anna Myking som er FAU-representant, men også lokalpolitiker for De Grønne, jobber med et
prosjekt for skoler. Hjertesone er ikke et partipolitisk initiativ, men i utgangpunktet et prosjekt som
startet i Farsund, som en reaksjon på at foreldre kjører barna til skolen, for at de skulle være trygge
for andre bilister – noe som førte til mye større trafikk rundt skolen. En hjertesone er et område
rundt skolen hvor det ikke er tilgang til å kjøre. På Vålerenga og Tøyen er det interesse for prosjektet.
Prosjektet passer for så vidt godt med temaer som har vært diskutert tidligere – for eksempel forslag
om - ”stopp forbudt” foran skolen. Det er likevel en skole med relativt lite biltransport. Hjertesone er
et prosjekt som krever politisk forankring og må uansett sees i sammenheng med andre pågående
prosjekter – for eksempel tanken om å gjøre Egners plass bilfri (noe som igjen kan føre til mer kjøring
nettopp foran Kampen skole).
FAU er i utgangspunktet positiv til prosjektet. Vi må uansett ta hensyn til skolen og skolebarna, og
slutte opp om Hjertesone – så blir det i neste omgang bydelens ansvar å vurdere ulike hensyn. FAU
oppfordrer likevel Anna Myking til å kontakte Bymiljøetaten og de som jobber med Egners plass, slik
at området blir sett på som en helhet.
Det eksisterer også et alternativt prosjekt, Beintøft, som handler om at barna skal oppfordres til å gå
eller sykle til skolen, i stedet for å kjøres.

11 Skoleball 7-trinn
Samira er ikke til stede, så vi utsetter dette til neste møte.

12 Aks-gruppe
12.1 Visning av voldelige filmer for 3-trinn.
Rektor: Saken gjaldt visning av tegnefilmer med meget voldelig innhold. Dette ble vist for 3-trinn
i AKS-tiden. Både AKS-leder og rektor tar saken alvorlig og det er blitt sagt klart ifra til de ansatte at
dette ikke skal skje flere ganger.

13 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.
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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
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:
Dette bli ikke diskutert på dette møtet, men vil bli tatt opp senere.
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14 Søknad trinndisko:

Vedtak: Tiltaket støttes

15 Søknad barnevakten 4-trinn
Til FAU,
På vegne av foreldrekontaktene i 4A, 4B og 4C søker vi med dette om FAU-midler til å kjøre et opplegg fra
Barnevakten om digital dannelse og nettvett.
I den alderen 4. klassingene er i nå har flertallet sluttet på AKS og tilbringer ettermiddagstid med tilgang til
internett og diverse "dingser". De fleste har egen mobil, og mange er på ulike sosiale medier og mange driver
med online-spilling. Mange foreldre opplever det utfordrende med grensesetting, nettvett og er kanskje også
usikre på hva barna faktisk gjør når de er på skjerm. Dette ønsker vi å gjøre noe med - sammen med barna!
Barnevakten tilbyr dialogbaserte opplegg for foreldre og barn, og vi søker med dette om støtte til å arrangere
en kveldskole for foreldre og barn sammen. Opplegget kan gjennomføres i Festsalen på skolen og tar ca. 2
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timer. I tillegg til at både voksne og barn lærer om muligheter, utfordringer og fallgruver på nett - håper vi at
det også kan bidra til at vi blir bedre kjent med hverandres barn og andre foreldre på trinnet - utover
klassegrensene. Les mer om opplegget her: https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/skole/
Vi kommer til å kjøre en forhåndspåmelding slik at vi vet hvorvidt interessen er stor nok til å gjennomføre. Vi ser
for oss å gjennomføre opplegget i løpet av mai. Ansvarlige foreldrekontakter er Kristin Lundtveit (4A) og Arild
Hornsletten (4C). Siden vi ønsker å arrangere dette som et felles arrangement for hele 4. trinn, tror vi at det vil
være hensiktsmessig med to kursledere.
Utgiftene vi søker om økonomisk støtte til er kr. 7000,-.

Diskusjon: FAU har snakket med rektor for å finne en annen løsning, hvor disse arrangementet blir
klarere samordnet.

16 Bordtennisbord
Konklusjon: Vi avventer været

17 FAU sin økonomi
FAU har per 11.4.2018 kroner 48366,80 på konto.

18 Møteplan videre
torsdag 03.05.2018

torsdag 14.06.2018

torsdag 31.05.2018
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