FAU-Kampen Skole i Oslo

Thursday 26. October 17

1. Møte i FAU
Navn på de som møtte:
Klasse

FAU-rep

Møtt

1A

Sigurd Jorde

x
x

1B
1C

Carl Martin Jahren

2A

Jannie Solseth

2B

Aimee Skevik

2C

Mensur Sakiri

2D

Astrid Huitfeldt

3A

Camilla Hoholm

3B

Cathrine Marken

3C

Kari Ryan

4A

Kristin Lundtveit

Cecilie Blytt

x

x
Meldt avbud
x
Meldt avbud

x
x

4B

Ev.vara

4C

Line Berg

x

5A

Hans Kristian Eide

x

5B

Helene Hoggen

Therese Fossdal

5B
Trine Pleym Sandvik
5C

Jonas Adolfsen
x

6A
Olav Torbjørn Skare
6B

Hilde Jørgenvåg

6C

Siri Ursin Gusland

7A

Kim A. Holm

7B

Patrik Linsbauer

7C

Samira Abdi Muuse

Mottak

Jama Yusuf Ismail

x
Meldt avbud

x
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2. Referent: Olav 6A
3. Rektor orienterer
3.1. Ravning på fotballbanen
Skolen opplever ganske mye uro på ettermiddags- og kveldstid. Ekstra mange samles her nå
som Jordal-området er en byggeplass. På kveldstid er det en del ungdomsskoleelever som
henger på skolen, og både barn og foreldre har meldt at det kan være ubehagelig å være på
skolen, eller bare ta snarveien over skolegården. Bl.a. er en el-boks på Aks-bygningen brutt
opp og fungerer som ladestasjon.
I tillegg til konfliktene på kveldstid, på tidspunktet hvor Natteravnene går rundene sine,
oppstår det også problem på fotballbanen i Aks-tiden, fra 13.30 til 16.45, og særlig på
fredager. Mye av problemet bunner i at elever på 5.-7. trinn, altså over Aks-alder, blir igjen på
skolen og kommer i konflikt, både med hverandre og med de elevene som er igjen på Aks.
Det oppstår ulike konflikter, også flere som rektor kaller «ganske alvorlige», f.eks. krangling
om de minste skal få spille med lagene på fotballbanen og erting som oppleves som
krenkende … Det utarter innimellom til slåsskamper, og er ofte konflikter som elevene tar
med seg på skolen dagen etter. Aks-personalet har elevene som er igjen på Aks som sitt
ansvarsområde, og har verken myndighet eller kapasitet til å passe på de eldre barna på
fotballbanen.
Lærerne har snakket om det i skoletiden, men har naturlig nok ikke mulighet til å følge det
opp med vakthold o.l. Skolen har vurdert å reservere skolen for Aks-elever i åpningstiden,
men det er et litt for dramatisk grep.
Rektor ønsker derfor hjelp fra foreldrene til vakthold, og ber om hjelp fra FAU til dette. En
slags ravneordning på fotballbanen, fortrinnsvis mellom 13.30 og 16.45, altså i Aks-tiden.
Hvis klassene kan ta hver sin uke, er det løst nesten resten av året. Rektor foreslår «Voksne på
banen» som en navn på, eller slagord for, tiltaket.
FAU hadde ulike meninger om hvordan dette kunne løses, og vil snakke videre om dette på et
senere møte. Dersom det er ønske om at foreldrene, klassevis eller på andre måter, skal påta
seg en form for vakthold, bør dette uansett være et initiativ som kommer fra rektor, ikke fra
oss.
Uavhengig av hvordan dette løses, er Natteravnene på jakt etter flere foreldre som vil bidra til
arbeidet deres. Blir de mange Natteravner, kan de også bidra til tryggere ettermiddager på
fotballbanen ved skolen. Interesserte kan kontakte FAU-representant Siri Ursin Gusland, epost: siri_ursin@hotmail.com.

3.2. Øvrige spørsmål
Det røykes både på taket til gymsalen og i Kampen barnehage etter skoletid, sannsynligvis
også hasjrøyking.
Rektor har tatt det opp med Undervisningsbygg. Det er ikke noe vi formelt kan gjøre med
dette, men hun oppforder foreldrene til å kontakte politiet og anmelde mistanker om
narkotikaomsetning og bruk. Dette er også noe Natteravnene kan og bør gjøre.

4. Nestleder
Siri Ursin Gusland fra 6C enstemmig valgt.
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5. Kasserer
Sigurd Jorde fra 1A enstemmig valgt.
FAUs saldo per 19.10.2017 er kr. 76 156,-. Inntektene kommer hovedsakelig fra matsalg
under FestivalKampen. Foreldregrupper og klasser kan søke FAU om tilskudd til ulike
prosjekter.

6. Brosjyre om FAUs arbeid
Det er laget en brosjyre om FAUs arbeid, som ligger elektronisk på FAU-siden på skolens
hjemmesider: https://kampen.osloskolen.no/siteassets/fau-informasjon/faufolder_b.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=fau&_t_tags=language%
3astandard%2csiteid%3a27831fc1-40d3-43b2-81ace6781d5ba6f7&_t_ip=84.209.129.175&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_c356c7
e7-4e27-455b-ae6c-7647c193cf18&_t_hit.pos=2
Camilla Hoholm (3A) tar med seg noen eksemplarer av brosjyren på neste møte.

7. Møteplan for FAU skoleåret 2017/18.
onsdag 27.09.2017
torsdag 19.10.2017
torsdag 16.11.2017
torsdag 14.12.2017

torsdag 11.01.2018
torsdag 08.02.2018
torsdag 08.03.2018
torsdag 05.04.2018

torsdag 03.05.2018
torsdag 31.05.2018
torsdag 14.06.2018

Møtetidspunktet er alltid 19.00 - 20.30. Foreldre oppfordres til å kontakte klassens FAUrepresentant i god tid hvis de har saker de ønsker å ta opp.

8. Uteområdet
Kampen skole har fått bevilget 90 millioner til nye uteområder. Det har foreløpig vært én
befaring på skolen med Undervisningsbygg og representanter fra skolens ansatte, FAU og
andre foreldrerepresentanter og elever. Vi venter fortsatt på referat fra møtet, så skolen og
foreldrene får kommet med forslag før fristen i desember.
Representanten for Undervisningsbygg skal sende referat fra møtet, og komme med et forslag
så skolen får hentet inn anbud innen fristen i desember.
FAU er enige om at Undervisningsbyggs tilnærmete monopol på skoleutformingen ikke er
heldig. Erfaringen fra andre skoler er at det brukes for mye penger og areal på idrettsbaner, så
elever som vil gjøre andre ting ikke har anledning, eller plass, til dette. De foreløpige tankene
om Kampen skole tyder på det samme.
FAU-lederen vil derfor sende en henvendelse til Utdanningsetaten og be dem hente inn
kunnskap og kompetanse fra andre. Cecilie Blytt (1B) vil bidra til å formulere henvendelsen.
Vi begynner imidlertid med å etterlyse referatet fra det første møtet.

9. SMU - Skolemiljøutvalget
SMU er et nytt råd, bestående av to elever, to FAU-ere, to ansatte og ledelse. Et annerledes
forum enn de eksisterende rådene, som nå skal etableres. Det er planlagt fire møter i året. Vi
må velge to representanter.
FAU velger leder og nestleder, Hans Kristian og Siri, som våre representanter.
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10. Thorbjørn Egners plass
Arne Sørvig som var tidligere FAU-representant har gått i møter til gruppa som ønsker å
endre Thorbjørn Egners plass til et mer parkliknende område, men uten at dette fører til,
f.eks., at bussen endrer rute og kjører rett forbi skolen. Sørvig er villig til å fortsette med det,
og tar kontakt når det er noe å rapportere.
FAU er takknemlige for at Sørvig vil fortsette arbeidet i gruppa.

11. Dagravner, politi og hærverk
Se rektors innspill tidligere i referatet.

12. Skolevei og Ensjøutbyggingen
En gruppe bestående av representanter fra alle de tre skolene er nå laget.
Disse er:
•

Maria fra Kampen (mariaogvidar@gmail.com)

•

Inger og Harald fra Teglverket (inger.eik.ravndal@apini.no, harald.aasen@getmail.no

•

Pia fra Hasle (pia@futurebuilt.no)

Daniel Skoog, en annen Kampen-forelder, ønsker også å bli med i gruppa og er velkommen til å delta.
Hans Kristian har fått epostadressen hans, og setter ham i kontakt med de øvrige medlemmene. Det
er ellers fullt mulig for FAU-representanter å henvende seg til Hans Kristian, eller direkte til gruppas
medlemmer, med konkrete spørsmål, bekymringsmeldinger mm. Vi har allerede sendt en
henvendelse om overgangen mot Ensjø t-bane.

13. E-post-adresser til foreldre
Foreldrene vil snart få en ‘profil’, hvor de kan logge seg inn på MinSide på skolens
hjemmeside og oppdatere adresselister mm. Hans Kristian er usikker hvor pålitelig dette vil
være, da det krever en de ekstraarbeid fra hver enkelt forelder å gå inn og oppdatere sidene.

14. Driftsstyret (DS) sitter ½ år ekstra
DS består av ansatte, foreldre m. fl., og er styrende for hele skolen. Foreldrerepresentantene er
formelt valgt fram til 31.12.2017, men ønsker å sitte fram til skoleårets slutt. FAU godtar
dette.

15. Søknad om penger til Barnevakten
Skolen, ved avd. 5.-7. trinn, har søkt bidrag til å arrangere foredrag om nettvett for elever og
foresatte i 7. klasse, på inntil kr. 6500,-.
Barnevakten har hatt et opplegg for elever og foresatte i 4. og 5. klasse, som startet i fjor og
som nåværende 7. klasse derfor ikke fikk med seg.
FAU sier ja til dette, med et ønske om at foreldre i nåværende 5. og 6. klasse også blir invitert
til temakvelden, da mange ikke deltok i fjor.
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16. Søknad om penger fra 2. trinn.
Hver av de fire 2. klassene søker om kr. 1000,- i standard støtte for å arrangere Halloweenfest.
FAU bevilger kr. 1000,- til hver av klassene.

17. Søknad om penger fra 5-trinn
Klassene i 5. trinn søker om et felles tilskudd på kr. 3000, til en Halloweenfest.
FAU bevilger kr. 3000,- til 5. trinn.
Møtet ble avsluttet etter dette punktet.
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