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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  forfall 

2A Jannie Solseth x  

2B Aimee Skevik  x  

2C Mensur Sakiri x  

2D Astrid Huitfeldt x  

3A Camilla Hoholm  forfall 

3B Cathrine Marken  kom siste del av møtet 

3C Kari Ryan  forfall 

4A Kristin Lundtveit  forfall 

4B Synnøve Aasland x  

4C Line Berg x  

5A Hans Kristian Eide x  

5B Helene Hoggen  forfall 

5B Trine Pleym Sandvik  hadde på forhånd meldt fra om forfall 

5C Lisa Vogt-Lorentzen x  

6A Olav Torbjørn Skare x  

6B Hilde Jørgenvåg  forfall 

6C Siri Ursin Gusland  hadde på forhånd meldt fra om forfall 

7A Kim A. Holm  x  

7B Marianne Kjelsen  forfall 

7C Samira Abdi Muuse  hadde på forhånd meldt fra om forfall 

2 Referent: Lisa 5c 

3 Oppsummering 
FestivalKampen: FAUs arbeid med FestialKampen følges opp videre.   

Natteravner: Etter vervekampanje har ca. 15 meldt seg, og ‘ravningen’ på Kampen/Jordal/Vålerenga 

er godt i gang. 

Bordtennisbord: Oppsetting av bordtennisbord følges opp videre.  

Uteområdet: Til oppgradering av uteområdet har skolen valgt samme leverandør som det utstyret 

som er der nå. 

Sykkelparkering: Skolen ønsker å tilby en midlertidig løsning på sykkelparkeringen. 

17.mai: FAU kontakter korpset om arrangeringen av 17. mai 2019, med sikte på å få til flere gratis 

aktiviteter.  
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Bytte av lærer: FAU oppfordrer skolen til kontakt med FAU og/eller klassekontakt ifbm. bytte av 

kontaktlærer.   

Undergang: FAU håper rektor kan kontakte utbygger for å få åpnet undergangen til Ensjø t-

banestasjon.   

SMU (Skolens Miljøutvalg): Rektor oppfordres til å følge opp saker fra SMU.   

Neste møte: På grunn av FestivalKampen blir neste møte til høsten. FAU skal da ha prinsipielle 

diskusjoner om henholdsvis klassekasse og lekser. Det skal også lages et budsjett for skoleåret 

2018/19, samt lages/revideres retningslinjer for fordeling av penger til blant annet klasseaktiviteter.  

4 Antall 9A-saker 

Rektor hadde avtalt forfall.  

5 FestivalKampen 

5.1 Informasjon om festivalen 
FAU ønsker at informasjonen, som FAU sender til foreldrene e-post, også sendes ut som ranselpost, 

helst sammen med skolens informasjon om FestivalKampen. Hans Kristian følger opp. 

Hvordan FAU hjelper: 

1. 1.-3. trinn lager mat 

2. 4.-5. trinn lager kake 

3. 6.-7. trinn serverer 

5.2 Status på jobber fordelt siste møte 

5.2.1 Bonger (Kim, 7A) 
Ligger hos Valentina og betales med faktura. Kim har ordnet dette.  

5.2.2 Vipps (Sigurd, 1A, følger opp)  
Det opprettes en egent konto for FestivalKampen, men Vipps må kobles til Sigurds Vips-nummer. 

Sigurd lager et regnskap for å sørge for at FAU-leder har innsyn og kontroll  

5.2.3 Pengeskrin (Kristin, 4A) 
Kristin har forfall, følges opp senere.  

5.2.4 Engangs (Samira, 7c og Siri, 6C) 
Sjekke i kjelleren og kjøpe inn søppelsekker, tørkepapir og kluter. (Koordineres med vaktmester).   

Kjøper et mer miljøvennlig alternativ for engangstallerkener mv, som blir dyrere.  

Samira og Siri følger også opp duk.  

5.2.5 Følge opp foreldrelistene (Hans Kristian samler ved hjelp av hver enkelt FAU-rep. på 

6. og 7. trinn) 
Det er behov for at mange frivillige møter på festen. Dette må følges opp av 6. og 7. trinn-

representantene. Det er vakter på ulike tidspunkter. Størst behov mellom kl. 17 og 18.30.  

5.2.6 Skilt – vaktmester har fra valg (Hilde, 6B) – Lital designer fra i fjor 
Hilde eller Siri og Samira følger opp; Hans Kristian sjekker hvem.  
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5.2.7 Nøkler (Hilde, 6B) 
Må følges opp.  

5.2.8 Arbeidsliste (Hans Kristian) 
Hans Kristian følger opp.  

5.2.9 Saft og kaffe (Olav) 
Olav følger opp.  

5.2.10 Hovmester 
Cathrine skal være Hovmester sammen med Hans Kristian. 

5.3 Økonomisk støtte fra FAU 
FAU støtter med 4000,- til KIGO. Det KAN komme flere søknader.  

FAU delegerer avgjørelsen av ytterligere søknader i tilsvarende størrelsesorden til Hans Kristian og 

Sigurd i fellesskap.  

5.4 Bonger og skolen 
FAU-leder følte det var dumt tidligere år at barna solgte festivalavis og mat for kroner, mens vi solgte 

bonger. 

FAU-leder foreslo derfor følgende: 

1. FAU betaler utgiftene skolen har til maten barna lager. Til gjengjeld selger FAU maten med 

bonger og får inntektene fra det. 

2. FAU selger avisa med bonger (så mange som skolen vil), men skolen får lov å veksle inn alle 

bonger de har fått for avissalget sitt i kontanter etter festivalen. 

Forslaget ble vedtatt.  

5.5 Behandling av henvendelse fra Festival Kampen-lederen: 
"Vi har to konkrete ønsker å foreslå at dere sponser økonomisk, og så ønsker vi å se på 

muligheten for å mobilisere litt kontakter gjennom de flotte foreldrene som har barn på 

Kampen. 

Økonomisk: 
KIGO (Kultur i Gamle Oslo), to musikere fra denne gruppa kunne tenke seg å bidra under 
festivalen med f.eks låtskriververksted, rytmeverksted, sampling av plastlyder o.a. De er 
dyktige, og veldig fleksible, og hadde flere ideer til hva de evt kan bidra med. Jeg ser for meg 
at det er flere grupper som kunne dra nytte av deres kreativitet og engasjement; teater, 
miniteater, musikk og dans. 
 Pris: 8000,-" 

  FAU: avgjort med 4 000 kroner, se over. 
 
"Animasjonsverksted. Vi hadde besøk i fjor av ei som hadde kursing med animasjonsgruppa, 
og lærerne som skal ha gruppa i år ønsker seg et nytt besøk. Vi er litt usikre på hva det 
kostet, men vi forsøker å få et tilbud på pris som dere kan vurdere før torsdag. 
 
Kontakter: 
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Vi har forsøkt å komme i kontakt med Line Elvsåshagen (fra Planet Plast), og lurer på om det 
er noen foreldre som jobber i NRK som evt kunne satt oss i kontakt med henne? Tanken var å 
booste en av gruppene - f.eks forskergruppa eller journalistgruppa med et besøk (at enten de 
kan møte henne eller at hun kommer til Kampen) og fortelle litt om programmet sitt - og hva 
hun tenker at barn kan gjøre med plastproblemene. Eventuelt kunne det være interessant for 
flere grupper å komme i kontakt med politikere, miljøforkjempere eller journalister som er 
opptatt av plastsaken." 
 
  FAU: Elvsåshagen har takket nei til forespørselen.  
 
"Hvis noen foreldre har mulighet til å mobilisere en kokk som kunne komme en dag og ha et 
lite kurs med kokkegruppa hadde vi blitt veldig glade. Kokkegruppa skal i år se på 
utfordringen; hvilke matvarer kan vi få kjøpt uten plastemballasje - og hva kan vi lage av 
det? 
 
Til slutt er vi på jakt etter en fotograf, eller noen som kan sette oss i kontakt med en fotograf. 
Vi ønsker oss besøk av en fotograf på film/foto-gruppa, som kan lære elevene noen tips og 
triks til å lage en kul fotoutstilling. Hvordan ta gode bilder av noe som er litt kjipt (plastavfall) 
- og lage en fin utstilling av det." 
 

 FAU: Synnøve følger opp dette.  
 
"Alle besøk vil bli honorert." 
 

 FAU: Hans Kristian ettersender en henvendelse om 2 000 kroner.  

 Sigurd jobber i en miljøorganisasjon og tar direkte kontakt med festivalleder om han kan 

bidra med et foredrag eller lignende.  

6 Henvendelse fra politiet - natteravning 
Status på natteravning fra Lisa: Etter vervekampanje har ca. 15 meldt seg, og ‘ravningen’ er godt i 

gang. 

7 Bordtennisbord 
Skal settes opp. Vaktmester sier vi venter på avklaringer om uteområdet. Hans Kristian purrer.  

8 Uteområde 
Skolen ønsker samme leverandør som det som er i dag, bare større, samt innebandybane. Hans 

Kristian sender ut informasjon.  

9 Søknader om penger til klasse/trinnaktiviteter 
En søknad om midler fra en andreklasse ble trukket. 

10 17. mai 2019 
En forelder skriver: 
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"Jeg skulle gjerne sett at FAU tok en runde rundt avviklingen av 17.mai ved Kampen skole. I 

dag er det korpset som står for avviklingen, og jeg synes de gjør en formidabel jobb. 

Dessverre synes det som om korpsets behov for, og mulighet til, å tjene gode penger på 

17.mai feiringen har skygget for alle andre aspekter ved feiringen.  

Ved 17.mai feiringen på Kampen skole finnes det ikke et eneste aktivitetstilbud som ikke 

koster penger. Dagens høydepunkt er auksjonen. Selv om jeg forsøker så godt jeg kan klarer 

jeg ikke å finne et eneste lykkelig barndomsminne som innehar auksjon som 

hovedbestanddel. 

17.mai er barnas dag. 

Barn fra familier med store barneflokker eller dårlig økonomi har ingenting å ta seg til under 

feiringen ved Kampen skole, annet enn å misunne de som har nok penger til å kunne delta. 

Dette er en usosial, lite barnevennlig, og på sitt værste, stigmatiserende måte å feire “barnas 

dag” på. 

Jeg ønsker ikke å frata korpset mulighet for inntekter, men vil gjerne at FAU ser på 

muligheten for å dele opp feiringen, slik at en eventuell foreldregruppe tar hånd om gratis 

aktiviteter og leker for barna, og lar korpset stå for kakesalg og auksjon/loddtrekning. 

Håper dere får tatt en seriøs runde på dette, og at alle barn uansett økonomi kan få feiret 

dagen og at det kan bli en skikkelig fest for alle." 

FAU mener: Korpset gjør en flott jobb med aktiviteter i skolegården på 17. mai, og korpsforeldre 

legger ned en stor innsats den dagen. FAU er også klar over at arrangementet på 17. mai er en viktig 

inntektskilde for korpset.  

Flere andre FAU-deltakere har imidlertid fått lignende tilbakemeldinger som den som er referert 

over. FAU mener det er viktig at 17. mai på skolen oppleves å være for alle, og ikke bare de som har 

(en del) penger å bruke. Arrangementet generer også en del søppel. Det var spørsmål om det var 

mulig for FAU å bidra med mer midler til 17. mai, og/eller sørge for at andre foreldre også bidrar. 

FAU støtter imidlertid allerde 17. mai med kjøp av bonger til de barna som går i tog.  

FAU besluttet å henstille til korpset om at det også bør være noen aktivitetstilbud på 17. mai som er 

gratis. Så kan eventuelt FAU/foreldrekontakter bidra med å få også foreldre til barn som ikke går i 

korpset, til å bidra med innsats. 

Mensur og Synnøve tar dette videre med Eivor i korpset og prøver å finne en god løsning sammen 

med henne/korpset.  

11 Klassekasse/trinnkasse 
Rektor er opptatt av en ryddighet rundt betaling for elever og prinsippet om gratis skole. Hun har 

derfor bedt FAU om å ta en prinsipiell diskusjon om hvordan vi skal gjøre det på Kampen skole. 

Rektor ønsker en plan, tilsvarende Medieplanen. Hans Kristian informerte at rektor syntes det var 

greit med anonym og frivillig vipsing til klassekasse.  

FAU var enige om det uansett ikke bør være synlig og/eller ”obligatorisk” innsamling.  

Astrid lager et utkast til en plan, som drøftes i FAU på første møte til høsten. 
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12 Sykkelparkering 
Skolen ønsker å tilby en midlertidig løsning på sykkelparkeringen. 

Rektor vil at sykler skal parkeres «på gresset til høyre for inngangen» med støtte slik at ikke sykler 

står oppå hverandre. 

Illustrert: 

 

FAU tok dette til etterretning.  

13 FAUs økonomi 
FAU har per 31.5.2018 kr. 48 368,86,- på konto. Noe penger er allerede lovet bort til korpset for 

17. mai.  

14 Budsjettplan 
Sigurd foreslo at etter at det er klart hvor mye penger som kommer inn fra FestivalKampen, lager 

FAU et budsjett for skoleåret 2018/19 og lager/reviderer retningslinjer for fordeling av penger i 

skoleåret 2018/19. I budsjettet settes forutsatte utgifter inn.  

Forslaget ble vedtatt. 
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15 Bytte av kontaktlærer 
Mensur opplyste at klasse 2C kun ble informert per ranselpost om at kontaktlærer skulle endres. 

Dette skapte mye uro i klassen, og mange reagerte på manglende dialog og informasjon.  

FAU mener at dersom det er aktuelt med bytte av kontaktlærer (ut over det ”vanlige” skiftet mellom 

4. og 5. trinn), bør skolen vurdere å ta kontakt med FAU og/eller klassekontakt før slik beslutning tas.  

FAU og/eller klassekontakt bør uansett informeres før generell informasjon går ut, slik at 

informasjonen til foreldre og barn kan legges opp på best mulig måte.   

For å sikre at skolen kjenner til eventuelle utfordringer i de enkelte klassene før skolen tar eventuelle 

beslutninger om lærerbytte mv., bør foreldre og klassekontakter melde fra dersom 

lærings/klassemiljøet ikke er bra.  

16 Skoleveien 
Rektor hadde en god dialog med utbyggerne av Ensjø t-banestasjon for noe tid tilbake. FAU håper 

hun kan gjenoppta kontakten med utbygger for å få åpnet undergangen mellom Ensjø t-banestasjon 

og skolen så raskt som mulig (og aller senest til skolestart).  

Det er adgang for folk til å ferdes på begge sider av undergangen, så behovet for å holde 

undergangen stengt fremstår ikke som klart.  

17 SMU 
Rektor oppfordres til å følge opp saker fra SMU.  

18 Møteplan videre 
Neste møte blir til høsten på grunn av FestivalKampen. 

19 Lekser 
Det settes av tid til en ordentlig diskusjon om lekser på et møte fra høsten.  

 

 


