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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  

1C Carl Martin Jahren  Kommer ikke 

2A Jannie Solseth x  

2B Aimee Skevik  x  

2C Mensur Sakiri  Kommer ikke 

2D Astrid Huitfeldt x  

3A Camilla Hoholm x Vara: Kristin Lundtveit 

3B Cathrine Marken  Pia Søndergaard 

3C Kari Ryan x  

4A Kristin Lundtveit x Møter også for 3A 

4B Synnøve  Aasland x  

4C Line Berg x  

5A Hans Kristian Eide x  

5B Helene Hoggen  Kommer ikke 

5B Trine Pleym Sandvik   

5C Jonas Adolfsen   

6A Olav Torbjørn Skare x  

6B Hilde Jørgenvåg X  

6C Siri Ursin Gusland x  

7A Kim A. Holm  X  

7B Marianne Kjelsen  Kommer ikke 

7C Samira Abdi Muuse X  

2 Referent: Olav Torbjørn Skare 

3 Elevundersøkelse 

3.1 Rektor forteller:  
Undersøkelsen lages av Utdanningsdirektoratet, og er obligatorisk for alle skoler i hele Norge fra 

7. klasse og oppover, i Oslo også for 5. og 6. klasse. Rektor har allerede sendt resultatene for skolen 

rundt til lærerne for de aktuelle klassene, delvis spesifisert for både trinn og klasser. Den aktuelle 

undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Kampen hadde en høy svarprosent på 84,6.  

Det er en tidvis vanskelig undersøkelse, f.eks. med skalaer som varierer og som kan bidra til litt 

forvirring. Lærerne har fått beskjed om å gå inn på de ulike tallene, bl.a. for å unngå uklarheter. 

Beregning av gjennomsnittscore på de ulike spørsmålene, med 5 som et maks-score. 4,3 i snitt på 

”trives du på skolen”, 4,7 på å ”ha noen å være sammen med i friminuttene”. 

Samarbeid hjem-skole: Et godt score, snitt 4,5 – men noen svarer ”aldri”.  
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Støtte fra læreren er et viktig punkt som skolen ønsker å jobbe videre med, selv om tallene er relativt 

gode i utgangspunktet.  

Skolen skårer høyt på at voksne er opptatt av skolemiljøet, men ikke godt nok på hvordan de 

reagerer på at noen er ubehagelige/ekle mot en elev. Skolen er ellers klar over at den har for lav 

kapasitet i skolehelsetjenesten, noe som gjenspeiles i elevenes reaksjon. 

Mobbing er et viktig punkt, som rektor valgte å gå nærmere inn på:  

17 elever (altså i 5.-7. klasse) svarer at de mobbes 2-3 ganger i måneden eller oftere, og utgjør 

dermed 10% av elevene som har svart. Dét er veldig alvorlig, og høyere enn snittet i Oslo, som er 7,6. 

Her har skolen en jobb å gjøre. Som oftest svarer de at mobberen/mobberne er ”en eller flere i 

klassen/gruppen”, og mobbingen foregår nesten like mye i klasserommene som i skolegården.  

Rektor antar at det særlig skjer når klassen har en vikar som ikke kjenner elevene, og dermed ikke har 

samme oversikt. På spørsmål om skolen har gjort noe for å hjelpe, svarer de fleste at skolen har 

hjulpet, men at det hjalp litt eller ikke i det hele tatt. 

Digital mobbing foregår nesten ikke, noe som tyder på at innsatsen skolen har gjort, har virket.  

Et fåtall av dem som svarer, innrømmer at de selv har vært med på å mobbe andre elever. Det er få, 

men noen, tilfeller der barn føler at de blir mobbet av voksne på skolen. 

Rektor orienterte litt om hvordan skolen tar tak i problemet. 

Fysisk læringsmiljø:  

Her er det en del punkter – luft, temperatur med mer – som får lavere score enn det skolens 

vurderinger skulle tilsi, bl.a. om luften i klasserommene. Men ingen tvil om at toalettene på skolen er 

i altfor dårlig stand, noe FAU også har påpekt. Alt i alt bekrefter vurderingen at skolens lokaler 

trenger å pusses opp, selv om et bare et ca. 15 år siden sist. 

Det er fullt mulig å få mer detaljerte utskrifter fra undersøkelsen ved å henvende seg til rektor. 

4 Antall mobbesaker 

4.1 Rektor svarer: 
Hittil dette skoleåret (2017/2018) har det vært 11 nye «9A-saker», saker hvor elevenes trivsel og 

arbeidsmiljø ikke er tilfredsstillende (altså ikke utelukkende mobbing, men f.eks. konflikter mellom to 

elever), per i dag 6 åpne saker – 2 etter nyttår.  

Dette er første året skolen har denne praksisen, så vanskelig å si om det er et høyt tall – 

elevundersøkelsen antyder jo at det er mobbing som ikke fanges opp. 9A er også en ordning som 

krever saksbehandling og dermed mye tid.  

Mange steder på nettet hvor elevene kan gå inn og varsle om mobbing. Det kan kanskje være andre 

måter å gjøre dette på, kanskje Osloskolen rett og slett kan lage en varslings-app for skolebarn? Fint 

for barn å ha muligheter til å gjøre ting mest mulig direkte, og at barna veit at de har steder de kan si 

fra om ting. Per i dag er noen barn kanskje litt for flinke til å si fra om ting som ikke er reelle saker, 

mens de som faktisk opplever mobbing, ikke har mulighet eller mot til å si fra gjennom de kanalene 

som finnes.  



FAU-Kampen Skole i Oslo mandag 19. februar 2018 

 

side 3 
 
 

Særlig for de minste barna er det nok en utfordring å vite hva som faktisk ligger i mobbing, og når det 

er riktig å varsle. Barna veit at mobbing er «noe fælt» foregår, uten helt å forstå hva det betyr. 

Foreldrene har delte erfaringer om hvordan lærerne har tatt tak i det. 

Rektor ser behovet for å gi elevene kanaler for å gi fra, men understreker at det viktigste må være å 

forbygge og forhindre AT mobbing skjer. 

Rektor redegjør for læringsmiljøplanen, hvor det er klart formulert hvordan skolen og elevene skal 

jobbe. Ønske fra en forelder om at det kanskje også bør være sånt materiale tilgjengelig for oss 

foreldre. 

5 SMU - Skolemiljøutvalget 

5.1 Rektor svarer: 
Alle representanter for elevrådet, ansatte, foreldre og skoleeier er nå valgt, og SMU skal ha sitt første 

møte 1. mars.  

6 Renhold på toalettene 
Foreldre på 1.-trinn har sendt inn bilder som ikke viser godt renhold. Mye tyder på at toalettene ikke 

blir renholdt daglig. Søppel ute ser også ut til å være en utfordring. 
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6.1 Rektor svarer: 
Avfallet først: Vi har fått en ekstra beholder, uten at alt dermed er løst. Det er fortsatt et problem at 

de minste elevene ikke rekker opp, eller ikke klarer å åpne lokket og samtidig legge søpla oppi. 

Rusken-aksjonen krever nok en strengere oppfølging. 

Elevene som har meldt inn at de ikke er fornøyd må selvsagt gjøres oppmerksomme på at de har et 

ansvar selv, også. 

49 toaletter på skolen, hvor 42 er for elevene. Rektor jobber med å nummerere toalettene for å 

kunne gjøre ulike stikkprøver. Dette er et viktig prosjekt i vinterferien, førsteprioritet etter 

tilbakemeldinger både fra FAU og i elevundersøkelsen. Toalettene skal være tipp-topp når elevene er 

tilbake fra vinterferien, og så skal det følges opp gjennom stikkprøvene etter dét. Det er ingen 

holdbar løsning at alle 90 ansatte skal mase på vaktmester, men at skolen får en ordning hvor rektor 

har oversikt og gir beskjed videre. 

Rektor informerte også om «Trygg og glad»-prosjektet som starter for fullt i uke 9 (men så smått 

allerede neste uke). Hun håper prosjektet vil gjøre noe med stemningen blant elevene – i 

skolegården, i klasserommene og ellers. Dette skal være et prosjekt for å hjelpe de voksne, først og 

fremst lærerne, til bedre kontroll. Ryddesjau i klasserommene er én av tingene. Prosjektet er et 

samarbeid med elevrådet, som er i gang med å filme ryddige og uryddige rom, kontorer og 

klasserom. Når de voksne ikke har orden, er det også større fare for at mobbing oppstår.  

Hans Kristian måtte avbryte rektor for å komme videre, men FAU ser fram til å høre om hvordan 

kampanjen fungerer på neste møte! 

7 Julegudstjeneste 
FAU diskuterte julegudstjeneste på siste møte uten rektor. Noen reagerte på at det som foregikk i 

kirken ble kalt et show, hvor enkelte elever også ble tildelt roller FØR foreldrene hadde sagt ja til at 

elevene skulle være der. FAU er opptatt av at de to tilbudene skal være likeverdige. 

 Hva svarer rektor på det? 

7.1 Rektor svarer: 
Dette er noe skolen vil ta med seg i planleggingen av neste jul. Rektor minner om at det IKKE var en 

julegudstjeneste, og altså helt i tråd med menneskerettighetene. Til skolens forsvar må det sies at 
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det er vanskelig å skulle arrangere to forestillinger samtidig på tampen av året, men det er selvsagt et 

poeng at elevene ikke blir tildelt roller på et sted de ikke skal være. Det bør være en mulighet at 

elevene har felles, religionsnøytral underholdning. 

Ting tyder på at formuleringene i invitasjonen var mer uheldig enn selve opplegget, så samlingen i 

kirken framsto mye mer attraktiv. Det bør være mulig å lage et opplegg som frister på skolen, også.  

8 Skolens budsjett 2018 

8.1 Rektor svarer: 
Fremdeles ikke kommet, et foreløpig budsjett – ved en inkurie vedtok ikke bystyret 2018-budsjettet 

for grunnskolen før jul, først 31. januar. Så må økonomiavd. i kommunen gjøre en fordeling på de 

ulike skolene, som foreløpig ikke har nådd ut. 

9 FestivalKampen 

9.1 Rektor svarer: 
FAU blir nest siste uke før ferien. Rektor ønsker tre fra FAU, eller andre foreldrerepresentanter, til 

komiteen. 5. mars får vi vite hva som skal skje med skolegården. Dersom arbeidet starter kort tid 

etter, må vi tenke alternative løsninger for hvor Festival Kampen skal foregå. Rektor informerer Hans 

Kristian så snart det blir klart når og hvor ofte komiteen skal møtes, slik at FAU kan gi informasjonen 

videre. 

10 Elevskader i skoletid 
Skolen må ta kontakt med foresatte når elever skader seg, særlig ved hodeskader. Det har vært 

tilfeller der elever har skadet seg og besvimt i klasserommet uten at foresatte er blitt kontaktet. FAU 

mener dette er svært bekymringsfullt, og henstiller til at rektor må ta opp dette med alle ansatte og 

lage klare retningslinjer på håndtering av elevskader i skole/AKS-tid.  

10.1 Rektor svarer: 
Det er farlig å generalisere ut fra enkelthendelser, og rektor har taushetsplikt og kan derfor ikke 

snakke om denne saken. Det er klare rutiner for at skolen skal ringe hjem når elever har alvorlige 

skader. 

Foreldrene kan fortelle om både gode og dårlige erfaringer.  

11 Skolevei og Ensjøutbyggingen 

11.1 Hilde Jørgenvåg informerer og diskuterer med rektor: 
http://www.ensjo.org/broen-over-ensjo-t-banestasjon-rives-i-pasken/ 

Hva er skolens ansvar når det gjelder skolevei, på generelt grunnlag? 

Hilde har hatt møte med Teglverket og Hasle skoler, men de har sine problemer, med henting, 

transport ol. Det er kanskje en idé at også Kampen skole setter opp en konkret liste over våre 

spesifikke utfordringer. 

Det svaret vi har fått fra Bymiljøetaten, viser at de ikke kan hjelpe til med annet enn ting som 

midlertidig skilting, prosjekter som gangbroer må behandles høyere opp i systemet. Gangbroa over t-

banen vil være stengt en periode, men da skal fortauet i Rolf Hofmos gate være tilbake, det kommer 

trafikkvakter i Ensjøveien over Rolf Hofmos gate og noen flere gangtraseer.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ensjo.org%2Fbroen-over-ensjo-t-banestasjon-rives-i-pasken%2F&data=01%7C01%7Childe.jorgenvag%40nrk.no%7C4ae9651ac30743a9a7cf08d5687303c2%7C9d2ac018e8434e149e2b4e0ddac75450%7C1&sdata=CVmWGogxSYIokbBpMhcntkAiwKW7zlL6zLe%2FKYGafE0%3D&reserved=0
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Det kan også være en idé at 6. og 7.-klassingene kan være trafikkvakter i tida fra 8.00 til 8.45. Rektor 

undersøker hva som kan gjøres fra høsten 2018.  

Rektor videresender informasjonen hun har fått til Hans Kristian, som kan formidle videre til Hilde og 

andre interesserte.  

Av tidshensyn ble de følgende punktene ikke tatt opp på møtet. 

12 Møteplan videre 
torsdag 08.03.2018 

torsdag 05.04.2018 

torsdag 03.05.2018 

torsdag 31.05.2018 

torsdag 14.06.2018 

 

13 Fotballmål 
1. trinn ber om fotballmål som er blitt borte. 

  (målet på bildet koster 199,- hos XXL.) 

Vedtak: FAU bevilger inntil 1000,- kroner til kjøp av mål. Foreldre legger ut og får pengene returnert 

av kasserer ved levering av kvittering med kontonr. 

 


