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1 Møte i FAU 
Navn på de som møtte: 

Klasse FAU-rep Møtt Ev.vara 

1A Sigurd Jorde x Synnøve Aasland 

1B Erik Velldal x  

1C Carl Martin Jahren x  

2A Jannie Solseth  Anne Myking 

2B Aimee Skevik  x  

2C Mensur Sakiri x  

2D Astrid Huitfeldt x  

3A Camilla Hoholm x  

3B Cathrine Marken x  

3C Kari Ryan x  

4A Kristin Lundtveit x Meldt forfall. Trine Solhaug møter. 

4B Synnøve Aasland x  

4C Line Berg x  

5A Hans Kristian Eide x  

5B Helene Hoggen x  

5B Trine Pleym Sandvik   

5C Jonas Adolfsen  Meldt forfall 

6A Olav Torbjørn Skare x  

6B Hilde Jørgenvåg X  

6C Siri Ursin Gusland X  

7A Kim A. Holm  x  

7B Marianne Kjellsen x  

7C Samira Abdi Muuse  Meldt forfall. Vara kan heller ikke møte. 

2 Referent: Olav 6A 

3 Rektor 
Rektor kunne ikke møte. 

4 Regnskap 
Regnskap for FAU Kampen skole høsten 2017  

   

Dato Utgift Beløp 

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 
Punktet med støtte til kurs i nettvett er ikke ferdig betalt, her 
kommer det en tilleggsfaktura. 
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5 Brosjyre om FAUs arbeid 
For 3-4 år ble det laget en brosjyre om FAUs arbeid. Tanken var at den skulle bli distribuert 

regelmessig i klassene, noe som ikke har skjedd. Til gjengjeld ligger den på skolens hjemmesider, hvor 

alle foreldre skal kunne konsultere den.   

På hjemmesidene er det en egen link til FAU, som alle skal kunne gå inn på for å få en oppdatert 

oversikt, over hvem som er FAU-leder, møteplaner og –referater. Denne oversikten er ikke 

oppdatert, og Hans Kristian påtar seg å purre på skolens nettansvarlige. 

6 Aks-gruppe 
Det er ønskelig å videreføre en AKS-gruppe hvor FAU er representert. AKS-gruppa skal ha jevnlige 

møter med ledelsen på Aks, og ta enkelte saker med inn på FAU-møtene dersom det er naturlig. 

Astrid Huitfeldt (2D) og Aimee Skevik (2B) melder seg til Aks-gruppa, og blir FAUs representanter her.  

7 Uteområde 
Som meldt i forrige referat: Kampen skole får støtte til å gjøre diverse arbeider i uteområdet. Beløpet 

som ble oppgitt i forrige referat er imidlertid ikke korrekt, det er usikkert hvor mye penger det er 

snakk om. Her venter vi på svar fra rektor. Sannsynligvis er ikke det nøyaktige beløpet klart: 

Undervisningsbygg, som står for arbeidet, disponerer et visst beløp og noe av dette – opp til en viss 

grense – skal brukes her på Kampen skole.  

Representanter for FAU har vært på en første befaring med Undervisningsbyggs prosjektansvarlige, 

sammen med rektor og representanter for lærere og elevråd.  

Undervisningsbygg ønsker å bygge innebandybane på en del av gården, basketballbane i en annen 

del, og fjerne det store amfiet midt på gårdsplassen som mer eller mindre deler skolegården i to. Fra 

skolens side, både gjennom foreldre og elever, ble det meldt at det må være plass til å gjøre andre 

ting enn ballspill, som får veldig mye av plassen slik det nå ser ut. Uten at de som vil gjøre noe annet 

må ta til takke med 'sittegrupper'.  

Undervisningsbygg har hittil ikke vært særlig lydhøre, noe Cecilie Blyth påpekte på forrige møte. 

Gruppa hvor foreldre og elever er representert, har ingen direktekontakt med dem, men må gå via 

rektor. Det ble en diskusjon om hva som ville være den beste framgangsmåten. Undervisningsbygg 

eier skolens område, og det mest effektive vil sannsynligvis være å «mase» på dem, i ulike former, i 

stedet for å prøve å påvirke dem gjennom mange andre kanaler.  

Cathrine Marken påtar seg å sende en skriftlig henvendelse på FAUs vegne i forkant av neste møte, 

hvor våre ønsker (og mangelen på respons på tidligere henvendelser) blir påpekt. Vi støtter 

vaktmesters ønske om sykkelstativer, men ikke nødvendigvis plassering og antall, men vil også 

fremme ønske om mer beplantning. Flere trær enn nå, men gjerne også stokkroser, en plante som 

krever lite «vedlikehold», men gjør godt for både barn og bier.  

Samtidig er det viktig å understreke, så ofte som mulig, at skolen også må ha et tilbud til de som ikke 

er opptatt av ballspill. 

FAU har tidligere bestemt seg for å avvente, eventuelt la være å kjøpe, bordtennisbordet vi ville gi 

skolen. Nå kjøper vi det, uten å vite hva som blir dets endelige plassering: Det er viktig at elevene har 

ting å gjøre nå, også, mens vi venter på at prosessen går videre. 
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8 Flere søppelkasser 
FAU har fått en henvendelse fra Kampen Vel, en velforening for hele Kampen-området. De 
har hatt en frivillig rydde-aksjon hvor de fjernet mye søppel fra skolegården, og håper vi vil 
være med på å skaffe flere søppelkasser. 
 
Dette er ikke noe FAU kan avgjøre på egenhånd. Det viktigste er at vaktmester er enig med 
oss, og ønsker det. FAU kan derimot henvende seg til bymiljøetaten og be om flere 
søppelkasser ved fotballbanen. Det er viktig at det i så fall blir søppelkasser med lås, så ingen 
finner på å åpne dem og kaste søppel utover. Hans Kristian sender e-post til bymiljøetaten 
og til rektor om dette.  
 
I tillegg er det viktig at vi voksne ikke er redde for å gi beskjed til barn, og kanskje spesielt 
ungdom, som kaster søppel på bakken.  

9 Stein fra vindu 
FAU har fått henvendelse fra en forelder om en episode med steinkasting i skolegården, hvor steinen 

etter all sannsynlighet ble kastet ut fra et klasserom og var nær ved å treffe en 3. klassing på vei ned i 

garderoben. Episoder som dette gir grunn til å bli bekymra over barnas sikkerhet – i tilfeller som 

dette er det snakk om en livstruende hendelse.   

Både avdelingsleder og rektor har svart forelderen, og meldt at skolen har tatt tak i det, blant annet 

ved å ha samtaler med alle elever på 4. og 5. trinn, holde klasserommene låst i friminuttene, og sørge 

for at vinduene er utstyrt med barnesikring. 

FAU har også sendt en henvendelse til rektor for å understreke hvor viktig dette er. 

 

10 SMU - Skolemiljøutvalget 
SMU er en gruppe som møtes 2-3 ganger i året, for å diskutere – på tvers av ulike interessegrupper – 

temaer som angår læringsmiljøet. Vi har tidligere utnevnt Hans Kristian Eide og Siri Ursin Gusland, 

men Cathrine Marken overtar nå Hans Kristians plass etter begges ønske. 

 

11 Skolevei og Ensjøutbyggingen 
 

På forrige møte var det foreldre, delvis utenfor FAU, som meldte seg til å delta i interessegruppen for 

å jobbe med trafikksikkerhet under og etter Ensjøutbyggingen, en interessegruppe med 

representanter for flere skoler. Kampens representanter har nå trukket seg, av forskjellige grunner.  

Teglverket skole har derimot en trafikkgruppe som er godt i gang. Hilde Jørgenvåg melder seg 

umiddelart frivillig, og forsøker å rekruttere en annen forelder, mens Hans Kristian påtar seg å sette 

henne i kontakt med foreldre på de andre skolene. Kanskje én e-post fra Hilde til kommunen, med 

kopi til representanter fra de andre skolene, er nok til å få ting til å skje? 
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12 Vakt i skolegården 
På forrige FAU-møte hadde rektor et ønske til FAU og til alle foreldrene på skolen. Det har vært en 

periode med ubehag, forstyrrelser, episoder med mobbing og tilfeller av grov vold mellom elever på 

fotballbanen, i Aks' åpningstid mens de benytter banen, men elever fra 5. til 7. klasse fortsatt 

benytter den. Rektors redegjørelse munnet ut i et ønske om å rekruttere foreldre, gjennom FAU, til å 

gå vakter i Aks-tiden (mellom 13.30 og 16.30), gjerne klassevis etter uke. Er dette noe FAU, og 

dermed skolens foreldre, er villige til? 

FAU ga ikke noe entydig svar under forrige møte, det var åpenbart at dette var en sak som krevde en 

lengre diskusjon. Den startet umiddelbart etterpå, gjennom e-post-utveksling, og det har kommet 

mange tilbakemeldinger fra foreldre i de ulike klassene, og FAU satte derfor av mye tid til å snakke 

om forespørselen på dagens møte.  

Flere mente at dette i så fall burde være et ansvar for foreldre i 5.-7. klasse, da det var barn fra disse 

trinnene naturlig nok ikke hørte til på Aks. Et alternativ ville være at skolen viste bort barn som ikke 

går på Aks, forøvrig en løsning som rektor selv nevnte på forrige møte, men syntes var en for drastisk 

løsning. 

Den klareste innvendingen var likevel denne: Forslaget tyder på ansvarsfraskrivelse fra rektors side. 

Mens alle ansatte på skolen må levere vandelsattest, kan i praksis hvem som helst stille opp som 

frivillig foreldrerepresentant. Dette kan til sjuende og sist være en trussel, mye mer enn en trygghet. 

Selv om Natteravnene ikke er profesjonelle, har de likevel gått gjennom en viss opplæring og har 

klare regler for hvordan de opptrer – en løsning som er vanskelig å gjennomføre for det formen for 

vakthold rektor foreslår.  

At fotballbanen ligger utenfor skolens område, forhindrer ikke at Kampen skole disponerer banen i 

skoletiden, som Aks-tiden er en del av, og dermed også har et ansvar. Slik blir det ansvareter en del 

av skoletiden. Derfor er det også ansvarsfraskrivelse hvis Aks-ansatte ikke «ser» hva som foregår. 

Noen av representantene hadde vært i kontakt med FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen), som 

mente at dette var et problem som måtte arbeides med og observeres over tid, og av kompetente 

folk. Det finnes mange grupper rektor kan henvende seg til, som spenner fra politi til miljøarbeidere. 

Foreldrene er ikke én av dem.  

Et annet moment er at foreldre betaler for å ha barna på Aks. Da bør de forvente at skolen er klar 

over det ansvaret de har for å ta vare på barna, også hvis det innebærer at barn som ikke er på Aks 

må vises bort i åpningstidene.  

Et alternativ kan være at barna på Aks ikke lenger bruker fotballbanen og andre områder utenfor 

skolegården, men dette faller på sin egen urimelighet. Dersom mange barn fra Aks oppholder seg på 

fotballbanen, sier det seg selv at flere Aks-ansatte har anledning til å være der sammen med dem. 

Konklusjon: FAU ønsker ikke å delta i vakthold i noen form, slik rektor skisserer.  

Dette er uansett et viktig tema som skolen må ta tak i. Både Aks-gruppa og SMU (pkt. 6 og 10) bør 

være gode fora for å jobbe videre med saken. 

13 Belysning av fotballbanen 
FAUs leder har henvendt seg til representanten for bymiljøetaten som var til stede på årets første 

møte, og minnet henne på behovet for belysning av fotballbanen på ettermddags- og kveldstid. 
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Manglende belysning er et problem, både for barn som ikke klarer å spille ball og for ungdom i ulike 

aldre som bruker området til annen, ikke like legitim, aktivitet. 

Bymiljøetaten har allerede tatt tak i dette, og har hatt møte med beboerne i området for å en satt 

opp midlertidig belysning. Vi er imidlertid usikre på om kunstgressbanen kan måkes, men Hans 

Kristian vil kontakte dem igjen og undersøke det. 

FAU må også minne dem på problemet med veien som ikke blir strødd, fordi det ikke har vært klart 

hvem som er eier – men alt tyder på at det er kommunens/bydelens ansvar. I disse dager er det et 

akutt, og tilbakevendende, problem.  

14 E-poster til foreldre 
Skolen har fortsatt ikke noen god løsning på hvordan foreldre kan oppdatere oversikter over 

telefonnumre og e-post. De ansvarlige i utdanningsetaten jobber med saken, og er klar over at det 

ikke er snakk om opplysninger som er skjult av personvernhensyn.  

På sikt kan det kanskje være en løsning at FAU-representantene bruker samme portal som lærerne 

for å sende ut informasjon til hele klassen? 


