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1 Møte i FAU 

1.1 Til stede 
Sigurd Jorde (1A), Erik Velldal (1B), Amy (2B) Gjermund Grimsby (2D), Camila Hoholm (3A), Cathrine 

Marken (3B), Jannie Schednler Johansen (3C), Kristin Lundtveit (4A), Line Berg (4C), Hans Kristian Eide 

(5A, FAU-leder), Trine Pleym Sandvik (5B), Olav Torbjørn Skare (6A), Siri Ursin Gusland (6C), Kim A. 

Holm (7A), Samira Abdi Muuse og ? (7 

1.2 Referent: Olav 6A 

2 Ragni Elisabeth Kværner 
Kværner jobber i Bymiljøetaten, og kom til møtet i forbindelse med Jordal-utbyggingen for å snakke 

om prosjektet og trafikkbildet rundt Kampen skole. Hun er prosjektleder med ansvar for gatemiljøet 

rundt hallen og skolen, og kom sammen med to kolleger for å presentere prosjektet og få innspill fra 

FAU til arbeidet videre, først og fremst om hva som er viktig for skolebarna. 

2.1 Hva er inkludert 
I forbindelse med utbyggingen er det laget en reguleringsplan for området. Her står det spesifikt at 

en del veier skal rustes opp og legges bedre til rette for syklende og gående før Jordal åpner: 

Skedsmogata/Telemarksvingen, Normannsgata rundt skolen fram til Elverumsgata, og Rolf Hosmos 

gate fra Gjøvikbanen ned til Jordalparken.  

2.2 Hva skal gjøres 
Planene innebærer større fortau, rettere og mer oversiktlige kryss. Fotgjengerfelt med mer kommer i 

neste fase. Det er også krav om en belysningsplan, som vil gi godt belyste gater i hele området, 

inkludert gangstiene i Jordalparken. Rolf Hofmos gate skal bli en såkalt «grønn gate» med bredere 

fortau, mindre tilrettelagt for rask gjennomgangskjøring, men med vare-/passasjerleveringslommer 

(også kalt «kiss & drive»).  

2.3 FAU-spørsmål 
FAUs representanter hadde spørsmål, men fikk også anledning til å presentere konkrete ønsker. 

Kværner lovet at prosjektgruppa vil følge dem opp. Flere av ønskene er helt i tråd med planene de 

allerede har lagt. Hun understreket imidlertid at de bare har ansvar for et spesifikt område - ønsker 

om bredere fortau i gatene ned fra Kampen kirke ligger utenfor deres ansvarsområde. 

(Fullstendig oversikt over spørsmål og svar vil ta for stor plass til å gjengi her i referatet, men legges 

ved i eget dokument dersom noen er interessert.) 

2.4 Elevenes kommentarer 
Bymiljøetaten trengte opplysninger om hvilke ulike innganger elevene bruker ved skolestart, for å få 

et inntrykk av hvor det er flest barn på den tiden av døgnet. FAU foreslo at Elevrådet kan brukes til å 

undersøke hvilke utganger elevene bruker på slutten av skoledagen, og hvor de kommer fra til 

aktiviteter og sosialt liv på kveldstid. Dette kan være interessant, men Bymiljøetaten må i så fall ha 

innspillene raskt, siden arbeidet er i full gang.  

2.5 Trafikkagent med App 
I etaten er det også en trafikkagent, som sannsynligvis har vært i kontakt med skolen tidligere. De har 

utarbeidet en app som barna kan bruke for å melde om feil og problemer på skoleveien. FAU ønsker 

den ansvarlige velkommen til skolen for å snakke om appen og prosjektet, både til elever og foreldre! 
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3 Rektor informerer 
Rektor Hanne Hauge hatt formøte med FAU-leder Hans Kristian, og meldt inn ulike saker hun vil 

informere om: Rektor Hanne Hauge hatt formøte med FAU-leder Hans Kristian, og meldt inn ulike 

saker hun vil informere om: 

3.1 Brann 
Et uhyggelig syn møtte alle da de kom til skolen 27. september: Brann i Kampen barnehage og i flere 

biler. Brannen er under etterforskning, men det antas at den er påtent. Rektor har ikke tilgang på 

mer informasjon enn foreldrene. Tips om at 7. klassene på leirskole bør informeres om det som har 

skjedd! 

3.2 Foreldreundersøkelsen 
Resultatene fra vårens foreldreundersøkelse er kommet, og publiseres på skolens hjemmesider 28. 

september. Skolen har en slående lav svarprosent, 47,6%, men rektor kjenner ikke prosenten ellers i 

landet - eller i Oslo.  

Driftsstyret har sett på undersøkelsen, og bedt skolen arbeide med å få en høyere svarprosent ved 

framtidige undersøkelser, gjennom bedre rutiner for gjennomføring. Et poeng at FAU blir informert 

tidligere, slik at vi kan bidra til å få opp prosenten ved neste anledning. 

Mye av undersøkelsen handler om skolens oppfølging av mobbing, og resultatene viser at skolen har 

arbeid å gjøre med hvordan dette møtes.  

Rektor oppfordrer foreldrene til å se nøye på undersøkelsen når den legges ut, og gjør oppmerksom 

på feltene med stjerner: plutselig vendes rekkefølgen! (Som hovedregel er 1 best, 5 verst, men ved 

enkelte spørsmål er 1 det beste resultatet.) 

3.3 Uteområdet 
Rektor delte en fantastisk god nyhet: Opprustning av uteområdet på Kampen skole har kommet med 

i kommunens budsjett for 2018! Opprustningen innebærer en prosjektering av hele uteområdet, 

med nye installasjoner i kombinasjon med de eksisterende. Målet er å sette ned en hurtigarbeidende 

arbeidsgruppe for å formulere ønskene, før aktuelle firmaer kan melde seg med anbud, og komme 

på befaring – helst før snøen kommer.  

To foreldrerepresentanter er ønsket, og de bør velges ganske fort – det første møtet blir 13.10. FAU 

kan stille med to representanter, men er åpne for at andre foreldrerepresentanter som er spesielt 

opptatt av uteområdet kan melde seg. Gi i så fall beskjed til Hans Kristian! 

Det ble uttrykt bekymring for at hele området fort kan bli tilrettelagt for de yngste barna. Skolen må 

ikke glemme at 10-12-åringer også trenger plass å boltre seg på, ikke bare sitte og snakke som små 

voksne. 

3.4 AKS stengt 
Rektor refererte en sak som er tatt opp i driftsstyret: AKS var stengt 18. august for at personalet 

kunne være med på et felles planleggingsmøte. Det viser seg i ettertid at dette ikke er tillatt. I tillegg 

ble det ikke informert godt nok om dette, så mange foreldre fikk ikke vite tidsnok at AKS var stengt.  

Skolen er klar over dette, og driftsstyret har bestemt at alle foreldre som hadde meldt barna på til 

denne dagen, automatisk får dagssatsen refundert. 
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Det er en utfordring for skolen ved framtidige samlinger; AKS-personalet er en del av skolens ansatte, 

og det er viktig at de kan delta på felles satsinger som disse planleggingsmøtene – hele personalet, 

ikke bare noen få representanter. Driftsstyret må finne en lovlig løsning til framtidige møter. Forslag 

om å utveksle plasser med f.eks. AKS på  Vålerenga skole (eller andre skoler i nærmiljøet) – med 

mulighet for at de kan komme til oss ved en senere anledning.  

3.5 T-banen og 1. klassing 
Ulykksalig hendelse rett før rektor startet: En 1. klassing ble glemt igjen på t-banen etter en skoletur. 

Alt gikk bra denne gangen, men skolen har gått gjennom rutinene i ettertid og formulert noen klare 

regler, for eksempel at de yngste klassene ikke kan dra på ekskursjoner når de har vikar. Det er også 

tydeligere rutiner for hvordan elevene skal telles, med telefonlister og følgevenner, før alle 

klasseturer. De ansatte skal vite hvem de har med seg. 

I forbindelse med dette tok FAU-representanter opp at det er ulike rutiner når barn ikke møter opp, 

uten at foreldrene har gitt beskjed. Hvem varsler, og hvem gir beskjed? Utgangspunktet var en sak 

hvor et barn falt og skadet seg på vei til skolen, uten at noen ble klar over dette før mot slutten av 

dagen.  

Rektor mener at det er vanskelig å sette et fast tidspunkt, men anslår storefri som en naturlig 

deadline, da vil læreren ha tid til å sjekke om det har kommet inn en sein fraværsmelding fra 

foreldrene.  

På videregående skoler får foreldrene automatisk melding hvis barna ikke har møtt opp. Er det mulig 

å innføre liknende tekniske rutiner (eller apper) også i grunnskolen, fortrinnsvis noe som ikke 

forutsetter at læreren sitter med en pc.  

Det skjer stadig at foreldre ikke husker å sende fraværsmelding. Skolen bør nok sende ut en klar 

påminnelse om at de må få rask beskjed dersom elever ikke kommer.  FAU-representantene kan også 

bidra, og minne de andre foreldrene om dette.  

3.6 Bordtennis 
FAU ga skolen et nytt bordtennisbord allerede i 2015, men det er først nå det blir bygget. FAU ville 

først vente til offisielle ble ferdig, men nå er det på tide å bygge det - uten å vente på utredningen av 

«ny» skolegård. Arbeidet er i gang, og rektor sier tusen takk.  

3.7 Skolebiblioteket 
Skolen har 15 lærertimer fordelt på tre personer, som samarbeider om arbeid med lesepedagogikk 

og lignende på skolens bibliotek. I tillegg skal en språkpraktikant fra NAV starte i oktober, og ta seg av 

en del av det praktiske, slik at lærerne kan konsentrere seg om det pedagogiske innholdet.  

I dagens budsjettsituasjon er det ikke realistisk å opprette en fast bibliotekarstilling. Rektor 

understreker at 15 timer er et langt skritt opp fra ingenting. På sikt vil det uansett være mer 

interessant med en full lærerstilling på biblioteket enn en bibliotekar, ut fra hva som er de prioriterte 

oppgavene.  

Forslag om at de ulike klassene oppretter egne klassebibliotek, hvor barna tar med bøker de har lest 

og gjerne anbefaler andre – et uhøytidelig delingsprinsipp. Dersom foreldrene ønsker å samle inn 

bøker til skolebiblioteket, vil det være en forutsetning at FAU først går gjennom bøkene og gjør et 

kritisk utvalg, og at noen kan bidra til å registrere dem! 


