FAU-Kampen Skole i Oslo

fredag 26. januar 2018

1 Møte i FAU
Navn på de som møtte:
Klasse
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C

FAU-rep
Sigurd Jorde
Erik Velldal
Carl Martin Jahren
Jannie Solseth
Aimee Skevik
Mensur Sakiri
Astrid Huitfeldt
Camilla Hoholm
Cathrine Marken
Kari Ryan
Kristin Lundtveit
Synnøve Aasland
Line Berg
Hans Kristian Eide
Helene Hoggen
Trine Pleym Sandvik
Jonas Adolfsen
Olav Torbjørn Skare
Hilde Jørgenvåg
Siri Ursin Gusland
Kim A. Holm
Marianne Kjelsen
Samira Abdi Muuse

Møtt

Ev.vara

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
Kan ikke komme
Kan ikke komme
X
X
X
X

2 Referent: Camilla 3A
3 Antall mobbesaker
FAU ønsker å sette fokus på problemet med mobbing. Forrige FAU ønsket at rektor til hvert FAUmøte forteller oss hvor mange aktive mobbesaker man har. Dette for å se problemet over tid.

3.1 Rektor svarer
9-a-saker – elevens rett til et godt arbeidsmiljø. Dette skoleåret er ti saker opprettet. Fem saker er
avsluttet. Siste sak ble opprettet i januar 2018. Sakene som er opprettet er ikke nødvendigvis
mobbesaker, men handler om retten til godt arbeidsmiljø.

4 Kontakt med elevrådet
Hva skjer med FAU sin kontakt med elevrådet?

4.1 Rektor svarer
Rektor foreslår at FAU sender et brev til elevrådet med invitasjon til et møte. Læreren som har
ansvaret fr elevrådet er Beate Vatnbakk, og henvendelser kan gå gjennom henne.
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Kommentar fra FAU: tidligere erfaringer er at elevrådsrepresentantene synes det er litt vanskelig å
komme på FAU-møte. Kanskje vi heller bør komme til dem?
Hans Kristian tar kontakt med elevrådet og hører.

5 SMU - Skolemiljøutvalget
5.1 Rektor svarer
Driftsstyret har valgt sin(e) representanter, og det ventes nå på valg av representanter fra de ansatte
og elevrådet. Første møtet blir så snart alle representanter er valgt, helst i mars. Rektor ser for seg at
SMU vil møte tre ganger dette året, fortrinnsvis torsdag kl.17-18 før driftsstyremøtet.

6 Uteområdet
Har kommet spørsmål om erstatning for trærne som ble fjernet på inngangs-siden til skolen.
Hva skjer av fremgang på uteområdet?

6.1 Rektor svarer
Området foran skolen er ikke inkludert i uteområdet som skal oppgraderes. Det vil være mulig å
plante nytt, men det er ikke bedt om erstatning for trærne fordi det er tenkt sykkelparkering der
trærne stod.
Når det gjelder fremgang på oppgraderingen av uteområdet er frist på anbud 5.mars. Etter dette vil
det være møte mellom utbygger og brukergruppen fra skolen hvor tilbudene blir gjennomgått. Det er
ønskelig at prosessen med selve arbeidet ute settes i gang så raskt som mulig etter dette.

7 Renhold på toalettene
7.1 Rektor svarer
Et av tiltakene i strategisk plan 2018 er ro og orden. Dette innbefatter også renhold i bygg. Det vil
være en oppstart av dette fokusområdet etter vinterferien. Det er en mismatch mellom renholdsplan
og antall stillinger som forutsettes og budsjett/faktiske ressurser satt av til renhold (3,8 stillinger i
renholdsplanen, men kun 3 stillinger i budsjettet). Denne mismatchen vil bli etterspurt ASA (Avdeling
for skoleanlegg) fra skolen da det ikke er holdbart slik det er i dag.
Skolen skal også sette i gang gangpass igjen, dvs at elevene må ha gangpass for å få lov til å forlate
klasserommet under undervisningen. Hver klasse har kun to gangpass for at lærerne lettere skal ha
kontroll på hvilke elever som er ute og for å begrense dette.
Kommentar fra FAU: Toalettene er i tillegg slitte, gulvbelegg bør skiftes pga urinlukt som har satt seg.
Kan vi søke Undervisningsbygg om midler for å få skiftet dette? Både dette og renhold bør skjerpes.
Rektor tar spørsmålet videre til Undervisningsbygg.

8 Aks-gruppe
Astrid refererer: Referatet er sendt ut til alle. Ingen kommentarer til dette. FAU-representanter for
1.-4.trinn møter 18.30, en halv time før FAU-møtet, 8.februar for et eget lite AKS-møte.

9 Bordtennisbord
Konklusjon: Vi avventer været
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10 Skolevei og Ensjøutbyggingen
Ikke noe nytt.

11 Regnskap FAU
Regnskap for FAU Kampen skole høsten 2017
Dato

Utgift

Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
November

Overført fra forrige kasserer:
Bevilgning til høstfest for 2. trinn
Bevilgning til høstfest for 5. trinn
Støtte til kurs i nettvett 7. Trinn
Saldo per 11. november 2017

Desember
desember

Betaling for bordtennisbord
Betaling for kurs i nettvett, 7. trinn, andre
utbetaling
Saldo per 11. desember 2017

Beløp

Bilag

76156
-4000
-3000
-4834
64322
Faktura fra
Sommerfabrikken,
-11005 lagret
Faktura fra
-2000 Barnevakten, lagret
51317

12 Julegudstjeneste
Foresatte på 2.trinn opplevde ikke at julesamlingen i kirken og det alternative tilbudet på skolen ble
behandlet som to likeverdige tilbud i år. Det er fast tradisjon at 2.trinnselever opptrer med sang i
kirken. I år fikk elevene tildelt roller før lærerne visste hvilke elever som skulle delta hvor. I tillegg ble
julesamlingen i kirken omtalt som «show» både i samtaler med elever og på ukeplan hjem, noe som
opplevdes som en favorisering av julesamlingen i kirken og derfor problematisk for både elever og
foresatte.
FAU mener:
1.FAU ønsker at det skal være tilbud om to likeverdige arrangementer, som begge kalles julesamling.
Begrepet ”show” mener vi ikke hører hjemme i denne sammenheng, hverken i kirken eller på skolen.
2.Vi ønsker videre at julesamlingen på skolen skal være felles for alle elevene som velger dette.
3.Ingen bør få roller til eventuelle julespill o.l. før man vet hvilke elever som skal delta hvor.
4.Hvis julesamlingen i kirken ikke er forkynnende bør dette kommuniseres til de foresatte,
(julegudstjeneste vs julesamling).

13 Skolens budsjett 2018
Rektor: Budsjettet er ikke vedtatt i bystyret ennå slik det pleier å bli før jul. Inntil det bli vedtatt lages
et foreløpig budsjett. Dette økes ikke reelt, men holdes omtrent på samme nivå som før.
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Kampen skole har imidlertid fått en ny stilling fra 01.01.18. Denne utlyses så snart som mulig, og
ønskes brukt på 1.-4.trinn.

14 FestivalKampen
Hans Kristian sender en forespørsel til rektor om hvor i prosessen planleggingen til FestivalKampen
2018 er.
Ellers minner vi om at alle i FAU må stille på ulike vakter selve festivalavslutningen. Dato kommer
senere.

15 Spising
Fortsatt kommentarer på visning av film i spisetiden.
FAU konkluderer med at det ikke finnes noe fasitsvar på dette, og viser til referatet fra FAU 14.12.17.

16 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.
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