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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 x  

2A Jannie Solseth   

2B Aimee Skevik    

2C Mensur Sakiri   

2D Astrid Huitfeldt x  

3A Camilla Hoholm x  

3B Cathrine Marken x  

3C Kari Ryan x  

4A Kristin Lundtveit x  

4B Synnøve  Aasland x  

4C Line Berg x  

5A Hans Kristian Eide x  

5B Helene Hoggen   

5B Trine Pleym Sandvik   

5C Jonas Adolfsen   

6A Olav Torbjørn Skare  Bendik R. - x 

6B Hilde Jørgenvåg x  

6C Siri Ursin Gusland   

7A Kim A. Holm  x  

7B Marianne Kjelsen x  

7C Samira Abdi Muuse x  

2 Referent: Kristin 4A 

3 Flere søppelkasser 
Svar: 
Svar fra Renovasjonsetaten: Jeg har videreformidlet dette til våre ansatte som tømmer 

søppelkassene inne på banen, og har bedt om at de er ekstra oppmerksomme på området i tiden 

fremover. Det er allerede tre søppelkasser utplassert rundt på banen, noe som bør være tilstrekkelig 

så lenge de tømmes regelmessig. Hvis det er snakk om de store kassene (660liter) utenfor banen er 

dette Renovasjonsetaten som tømmer disse. Vi har kun ansvaret for kassene inne på banen.  

3.1 Rektor sin kommentar 
Vi skal skjerpe opp Rusken ansvaret ved skolen, og rektor kontakter rett instans i kommunen for 

hyppigere tømming.  

4 Stein fra vindu 

4.1 Rektor svarte: 
Vi tok tak i den omgående, og foresatte som meldte den har fått svar fra avdelingsleder.  
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Vi kan ikke si med sikkerhet hvorfra steinen ble kastet, det var det ingen som så. Men uansett er det 

svært alvorlig, kunne ført til farlig skade. Vi går over alle vinduer og skifter barnesikringer der disse er 

ødelagt. Jeg har minnet alle ansatte på rutiner når det gjelder å lukke vinduer, låse garderober og 

melde fra om eventuelle ødelagte barnesikringer. Det er også gått ut beskjed om å snakke med barna 

om hvor farlig og alvorlig det er å kaste stein, og å kaste gjenstander i det hele tatt, særlig ut av 

vinduer. 

4.2 Rektor sine nye kommentarer 
Ingen ytterlige spørsmål eller kommentarer til denne saken.  

5 Antall mobbesaker 
FAU ønsker å sette fokus på problemet med mobbing. Forrige FAU ønsket at rektor til hvert FAU-

møte forteller oss hvor mange aktive mobbesaker man har. Dette for å se problemet over tid. 

5.1 Rektor svarer, og ytterligere spørsmål fra FAU:  
Innledning fra forelder: FAU satte i gang et arbeid med forrige rektor (Jan), om at FAU skulle holdes 

orientert om antall mobbesaker til enhver tid for å ha oversikt.  

 Nå som det er kommet en lovendring, fattes det ikke så mange enkeltvedtak og det er de som telles.  

Rektor svarer: Nå stilles det stregere krav i regelverket til å lage en handlingsplan. Per nå har vi 5 

åpne saker og 4 lukkede. 

  

Oppfølgingsspørsmål: I en sak som man vurderte enkeltvedtak, bad skolen om utsettelse fordi det 

var forventet personutskiftning. Prinsipielt spørsmål: hvor lang behandlingstid kan man forvente?  

Rektor svarer: Ila 5 dager bør man kunne forvente et svar. Det er sosiallærere og avdelingsledere som 

jobber med dette. Vi har rutiner på dette.  

Spørsmål: Hva er saksgangen i en mobbesak?  

Rektor svarer: Lovendringen innebærer at vi skal gripe raskere inn. Alle ansatte på skolen har en 

meldeplikt, og da skal det lages en aktivitetsplan. Først undersøker vi saken, så uttaler folk seg, så 

vurderer vi tiltak, så følges det opp.  

Kommentar fra forelder: Det hadde vært fint med enkel info om hva man kan melde, hvor man kan 

melde det og hvordan på skolens hjemmeside. Må være lett tilgjengelig, og i klarspråk.  

Spørsmål fra forelder: Forelder melder fra om ganske grov vold fra 2. og 3. klassinger mot 1. 

klassinger, og vedkommende lurer på hvorfor ikke skolen informerer om slike episoder på linje med 

branntilløp o.l.?  

Rektor svarer: Slike episoder er sjelden svart – hvite. Det har ofte en forhistorie, og det er vanskelig å 

peke ut et barn som en voldsutøver. Barn kan også ha en krise, utagere – og bli barn igjen. Vår jobb i 

skolen er å hjelpe barna til å komme ut av slik adferd. Rektor oppfordrer alle som opplever dette med 

sine barn å ta direkte kontakt.  

Spørsmål fra forelder: Under forrige rektorperiode kom det et skriv, som beskrev et regime for 

varsling og konsekvenser ved mobbesaker. Hvordan stiller skolen seg til dette regimet?  

Rektor svarer: Vi forholder oss til Opplæringsloven, og det vi i praksis gjør ved grov vold er at elev kan 

bortvises resten av dagen og foreldre kontaktes.  

Kommentar fra forelder: Viktig å understreke at Kampen skole ikke er en belasta skole, dette er 

unntakene.  
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Kommentar fra forelder: Ble kontaktet av forelder om som lurer på om det er greit å kontakte 

sosiallærer, så jeg har et inntrykk av at dette ikke er opplagt.  

Rektor svarer: Vi kan alltid bli bedre på informasjon, f.eks. på på skolens nettside.  

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

6.1 Rektor svarer 

7 SMU - Skolemiljøutvalget 

7.1 Rektor svarer 
FAU har valgt representant, Elevrådet har valgt og det gjenstår nå at lærerne velger sin representant. 

Møtet blir samme dag som Driftsstyre-møtet.  

8 TV og skole 
Foreldre fra første trinn har kommet med et innspill når det gjelder TV og spisepauser. Foreldre ble 

overrasket over film i spisefri og ser et problem med de minste barna at de ikke spiser maten sin 

ettersom de fokuserer på TVen. 

Hva er rektors holdning til TV på skolen? Er dette noe man diskuterer på lærermøter? 

8.1 Rektor svarer 
Rektor svarer: Skolen bruker TV pedagogisk, viser programmer som Lesekorps, Supernytt og andre 

pedagogiske programmer. Ofte utvider lærerne spisepausen ved å legge inn dette som undervisning. 

Elevene har kun 15 minutters spisepause, sp lærerne bruker 15 minutter av undervisningstiden slik at 

elever skal få tilstrekkelig tid til spising. Dersom dette skulle vært endret, krever en tidligere 

skolestart og en større prosess med mange konsekvenser.  

  

Forelder kommenterer: Denne saken kommer opp hvert år, så kanskje det kan være en ide å legge ut 

info om dette på skolens nettsider slik at denne praksisen er kjent for nye foreldre ved skolen.  

Rektor svarer: På den forrige skolen jeg jobbet laget vi en medieplan, som forklarte hvilke medier og 

programmer som vises. Til orientering er man bare en voksen i klasserommet når klassen spiser, så 

det krever at lærer går rundt på de lavere trinnene og passer på at elevene spiser. Rektor tar det med 

seg inn i et personalmøte med lærerne.   

9 Elevpermisjon 
Rektor: Rutinene for innvilgelse av elevpermisjoner. Jeg mener vi ikke har en praksis som er i tråd 

mede intensjonene i lov om Opplæring. Jeg ønsker i dialog med dere og de ansatte, å lage en rett 

praksis som vi kan informere alle foresatte om. 

9.1 Diskusjon/Rektor:  
Rektor innleder: Jeg mener at Kampen skole har en praksis som ikke er i tråd med Opplæringsloven, 

som ligger i Oslo-standarden. Formålet er å sikre opplæring og forhindre fravær. Kommunen kan 

etter en total vurdering, når det er forsvarlig, gi inntil 2 ukers permisjon – dvs. 10 undervisnings-

dager. En rekke faktorer vurderes, og skolen avslår eller innvilger permisjon innenfor ett sett 

rammer. Det skal ikke innvilges permisjon til ferier, som grunnregel. Rektor ønsker at Kampen skole 

følger praksis i Oslo-standarden. Det innebærer en innskjerping, og dette vil tre i kraft fom. Skoleåret 

2017/2018.  
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Forelder spør: Hva skjer om disse reglene brytes, hva skjer da?  

Rektor svarer: Ved ugyldig fravær utover 10 dager, skrives eleven ut av skolen og må søke om plass 

på nytt.  

Forelder spør: Hva om foreldrene jobber i utlandet?       

Rektor svarer: De samme reglene gjelder da, og ved ugyldig fravær utover 10 dager skrives eleven ut 

av skolen.  

Forelder oppfordrer: Legg gjerne ut noen eksempler på hva som er godkjent fravær på skolens 

nettsider slik at foreldrene vet hvilken praksis som gjelder.  

10 Uteområdet 
Hva skjer av fremgang på uteområdet? Hvor mye skal de bruke? 

10.1 Rektor svarer 
Det var befaring av uteområdet av Undervisningsbygg 5. desember. Det kommer til å komme inn 

tilbud fra ulike leverandører ila mars 2018, som FAU mfl. må gi innspill på. Totalt budsjett på 

opprustingen er på ca. NOK 2 mill. Det er en endring i forhold til tidligere fremlagt plan: Området mot 

Skedsmogaten blir ikke gjort noe med inntil det er besluttet hvorvidt fortauet skal utvides.  

Spørsmål fra forelder: Hva med inne-områdene, det er mange toalett og gangarealer som er nedslitt: 

Rektor svarer: Dette er et innsatsområde i strategisk plan, at det skal være rent og ryddig. Det 

påvirker miljø, ro og læring – og dette skal vi jobbe med videre.  

11 Skolebiblioteket 
Det har kommet tilbakemeldinger fra lærerrepresentanten i DS om at de ikke føler 

biblioteksordningen fungerer. 

11.1 Rektor svarer 
Rektor svarer: Det er styrket antall lærertimer, og vi har en språkpraktikant som jobber med det 

administrative. De har igangsatt flere tiltak: studenter fra fortellerstudiet på besøk, og Biblio er inne. 

12 Kampen Skoles økonomi 
Fra en forelder: Angående det nye skolebudsjettet som har vært omtalt de siste dagene. Hvis jeg 

husker riktig får Kampen skole 1 mill mindre. Jeg lurer også på om det er slik at en del av midlene 

Kampen får «ekstra» går til gratis aks for årets førsteklassinger og ikke skole, slik at tallet for Kampen 

ser bedre ut enn det faktisk er. Hva tenker FAU/rektor om dette?  

https://www.aftenposten.no/osloby/i/VO5w4/Hoyre-vil-stanse-sak-om-ny-omfordeling-i-Oslo-skolen 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/pJJpV/Mener-vestkantskoler-driver-pa-kanten-av-det-

forsvarlige-Na-vil-byradet-omfordele-ytterligere-46-millioner 

http://www.dagsavisen.no/oslo/lager-skolebudsjett-etter-robin-hood-metoden-1.1042012 

 

12.1 Rektor svarer 
Angående ekstramidler bevilget til AKS: Dette er en direkte tilleggsbevilgning som gjelder alle skoler i 

Oslo kommune.  

Angående budsjett 2018:  Budsjettet for 2018 ble vedtatt i byrådsmøtet 13.12.17, så dette er ikke 

lagt. Det ser ut som skolen får en nedgang ut fra fordelingsmodellen. I tillegg er det en nedgang på 

vedtak om forsterket norskopplæring, som har medført ekstra midler. Fritt skolevalg medfører at 10 

% av elevene på Kampen skole tilhører Tøyen skolekrets, og dermed havner de ekstra tildelingene 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/VO5w4/Hoyre-vil-stanse-sak-om-ny-omfordeling-i-Oslo-skolen
https://www.aftenposten.no/osloby/i/VO5w4/Hoyre-vil-stanse-sak-om-ny-omfordeling-i-Oslo-skolen
https://www.aftenposten.no/osloby/i/pJJpV/Mener-vestkantskoler-driver-pa-kanten-av-det-forsvarlige-Na-vil-byradet-omfordele-ytterligere-46-millioner
https://www.aftenposten.no/osloby/i/pJJpV/Mener-vestkantskoler-driver-pa-kanten-av-det-forsvarlige-Na-vil-byradet-omfordele-ytterligere-46-millioner
http://www.dagsavisen.no/oslo/lager-skolebudsjett-etter-robin-hood-metoden-1.1042012
http://www.dagsavisen.no/oslo/lager-skolebudsjett-etter-robin-hood-metoden-1.1042012
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Tøyen. Angående økt lærertetthet er vedtatt i statsbudsjettet fom skoleåret 18/19, men på Kampen 

skole i likhet med de fleste Oslo-skoler er ikke reduserte klassestørrelser et alternativ pga fysiske 

lokaler. Det innebærer trolig heller økt lærertetthet/klasse. I tillegg kommer Kampen skole kommer 

til å søke på et kommunalt prosjekt som heter «Mer læring 1 – 4».  

13 Vertskap for KFU 

Henvendelse fra Oslo kommunale foreldreutvalg: Om kort tid er året 2017 omme. Vi i Oslo KFU er 

allerede godt inne i planleggingen av aktiviteter våren 2018. Samtidig jobber vi for å skape 

forutsigbarhet for alle medlemmene våre. Styret i Oslo KFU og områdedirektørene har blitt enige om 

at skolegruppemøtet i april skal avholdes onsdag 4. april 2018 kl 18:00 - 20:30. Gjennom mailveksling 

tidligere i år, var både dere i FAU og rektor positive til å være vertsskole for et slikt møte. Derfor lurer 

vi  i Oslo KFU på om Kampen skole kan være vertsskole for skolegruppemøtet i april. 

På vegne av ledelsene i skolegruppe A og B, hilsen Marianne Trettenes. Oslo Kommunale Foreldreutvalg 
 

13.1 Rektor kommenterer 
FAU ved Kampen skole er positive til å være vertskap for et møte Oslo KFU (Oslo Kommunale 

Foreldreutvalg) i april. Agenda på møtet settes av KFU, og rektor og FAU får mulighet til å informere 

litt om hva vi jobber med og hvordan på Kampen skole. Det pleier å være 25-40 deltakere på dette 

møtet. Siden det er en onsdag er det ikke mulig å ta dette i festsalen. Hans Kristian undersøker 

lokaler. Alle i FAU får tilbud om å delta, men må ikke møte.  

14 FAU-info på hjemmesiden til skolen 
Hjemmesiden til FAU er et sted der foreldre skal finne dagsaktuell informasjon. Men den blir ikke 

oppdatert. Hva skjer? 

14.1 Rektor svarer  
Denne siden er nå oppdatert. Det ble diskutert det er mulig å sende skole-sms om at nytt referat er 

lagt ut, heller enn at hver foreldrekontakt sender ut e-post til alle foreldrene i sine klasser. Ev er det 

mulig å legge ut lenke til FAU-siden i epost i stedet for å sende referat som vedlegg.  

15 Aks-gruppe 
AKS-gruppa i FAU har hatt et møte med leder ved AKS, Kampen skole. Det ble fokusert på aktiviteter. 

AKS gruppen kommenterte på at det er et forbedringspotensial på å informere om aktivitetene på 

AKS til foreldre og barn, og at AKS bør informere på en annen måte på foreldremøtene.  

På møtet ble det også tatt opp uro/vold på fotballbanen. AKS svarer: det er igangsatt flere tiltak som 

har ført til forbedring: Lærere følger elever helt ut for å unngå bråk i gangen,  

Forelder kommenterer: Det er noe med tonen en del av de ansatte på AKS har med og mot barna. 

Dette tar AKS-gruppen opp på neste møte.  

16 Bordtennisbord 
Bordtennisbordet er kjøpt og klart. Vaktmester har tatt det imot og melder at det må settes opp. Det 

kom flatpakket. Vi venter på det riktige været før vi gjør dette. Jeg vil trenge en eller to frivillige til å 

hjelpe meg. Vaktmesteren må peke ut stedet det skal stå. 
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17 Skolevei og Ensjøutbyggingen 
Hasle og Teglverket har bedt om et møte med Bymiljøetaten, som også våre representanter fra 

Kampen skole blir invitert på.  

18 Nyhet om Torbjørn Egnerplassen 
Bystyret vedtok enstemmig på møte 13.12.17 at de stemmer for å igangsette utredning og 

muligheter.  

 

19 Regnskap FAU 

Regnskap for FAU Kampen skole høsten 2017 

    

Dato Utgift Beløp Bilag 

Oktober Overført fra forrige kasserer: 76156  
Oktober Bevilgning til høstfest for 2. trinn  -4000  
Oktober Bevilgning til høstfest for 5. trinn  -3000  
Oktober Støtte til kurs i nettvett 7. trinn -4834  
November Saldo per 11. november 2017 64322  

    

Desember Betaling for bordtennisbord -11005 

Faktura fra 
Sommerfabrikken, 
lagret 

desember 
Betaling for kurs i nettvett, 7. trinn, andre 
utbetaling -2000 

Faktura fra 
Barnevakten, lagret 

 Saldo per 11. desember 2017 51317  
 


