FAU-Kampen Skole i Oslo

fredag 30. november 2018

1 Møte i FAU
Navn på de som møtte:
Klasse
1A
1B
1C

FAU-rep
Ole Bendik Steinsland
Mari Stølan
Caspar Barth

Møtt
X
Ikke til stede
X

2A
2B

Sigurd Jorde
Erik Velldal

X
X

2C
3A
3B
3C
3D
4A
4B

Maiken Styrmoe
Jannie Solset
Siri Anne Pedersen
Mensur Sakiri
Astrid Huitfeldt
Thor Fredrik Eie
Pia Søndergaard

X
X
Ikke til stede
X
Meldt avbud
X
X

4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C1
6C2
7A
7B
7C

Finn Marius Mcalinden
Ayan Bashir
Lisa Vogt-Lorentzen
Fredrik Horn
Hans Kristian Eide
Elin Bøe Elgsaas
Adil Ashraf
Elin Nordgård
Olav Torbjørn Skare
Hilde Jørgenvåg
Siri Ursin Gusland

Ikke til stede
Meldt avbud
Meldt avbud
Meldt avbud
X
X
Ikke til stede
Ikke til stede
X
Meldt avbud
X

Ev. vara

Meldt avbud

Meldt avbud
Meldt avbud

2 Referent: Olav Torbjørn Skare
3 Oppsummering
•
•

•
•
•

Caspar (1C) er FAUs representant i arbeidsgruppa for bilfri Thorbjørn Egners plass.
Det har kommet mange reaksjoner på meldingene om den skumle mannen. På møtet ble det
opplyst at personen ikke er ukjent for politiet, men heller ikke for helsevesenet som
sannsynligvis er de beste til å følge ham opp. Det må det være skolens ansvar å melde fra.
FAU har vedtatt et budsjett for skoleåret, men vil muligens måtte gjøre endringer i løpet av
året.
Vi møter rektor for å diskutere bruk av skolens lokaler og utstyr på kveldstid, og rektor følger
opp flere klager på toalettrenholdet.
Til våren setter vi av et FAU-møte til en samtale med politiet.
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Det kan bli aktuelt med strengere regler for mobilbruk i 1.-4. klasse, selv om det er et mindre
problem her enn i 5.-7.
Det er fortsatt mulig å ha klassekasser. Vi retter opp teksten som hittil har stått på skolens
hjemmeside.

4 FAU-representant for bilfri Thorbjørn Egners plass
Lokalt har det vært en arbeidsgruppe som gjennom flere år jobbet for å få på plass et politisk vedtak
som Bymiljøetaten så fikk i oppgave å gjennomføre. FAU har siden begynnelsen vært representert i
gruppa, sammen med representanter for Kampen Vel, Kampen kirke, og representanter for
næringsliv og beboere rundt plassen. Bymiljøetaten har underveis i prosjekteringen fått innspill fra
arbeidsgruppa men har også hatt møter med andre berørte parter. De hadde blant annet møte med
rektor tidligere i høst, 17/9, hvor FAU også var representert. Skolen og FAU har vært positive til bilfri
Thorbjørn Egners Plass forutsatt at det ikke fører til økt trafikk foran skolen.
Forslag til vedtak: Caspar (1C) velges til FAU sin representant.

5 Skummel mann
Hans Kristian informerer og får rapport fra rektor om de to sakene. Det har kommet en del
reaksjoner på dårlig informasjon. Rektor har svart skriftlig: Her er det ikke noe nytt
Det har vært liknende episoder på andre skoler i området, som begge er politianmeldt.
Informasjon fra en FAU-representant om at det ikke er snakk om en ukjent person, noe som gjør at
informasjonen som har gått ut ikke oppleves helt korrekt. Flere opplever det som beroligende at det
er en kjent person, noe som gjør at det sannsynligvis ikke er grunn til engstelse. Dette er nok også
informasjon skolen bør gi både barna og foreldrene: at det er snakk om en syk, ikke en farlig, person.
Det er en viss forskjell på personer vi ikke vet noe om, og som vi – i mangel av kunnskap – bør
oppleve som en trussel, og kjente personer som kan oppleves truende av barn men ikke
representerer noen fare.
Ved liknende hendelser vil det sannsynligvis være mer effektivt å kontakte helsevesenet (sosial
hjelpelinje på Legevakten) enn politiet, i hvert fall når personen er kjent og allerede er registrert i
systemet. Det mest effektive er at skolen gjør det.
Det er imidlertid usikkert om det er samme person som er involvert i begge hendelsene.
Vedtak: Vi forventer at skolen ikke bare sender melding til foreldrene, men også gjør noe med saken
– inkludert det å kontakte korrekt instans i helsevesenet, ikke bare melder saken til politiet. Pia
skriver en tekst som Hans Kristian formidler til rektor.

6 Bruk av skolens lokaler etter skoletid
Elever som lånte skolens lokaler til en fest, fikk ikke lov til å benytte utstyret på skolen. Det har også
vært tilfeller hvor klassen ikke har fått bruke klasserommet til annet enn spillkvelder. Flere foreldre
reagerer på dette.
Forslag til vedtak: Rektor ønsker en diskusjon. Hans Kristian og Jannie (3A) møter rektor.
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7 Do-renhold
Bl.a. fra 2. og 3. klasse har det kommet klager over dårlig vedlikehold og dårlig lukt. Det har kommet
inn flere klager, som er sendt videre til rektor.
Rektor skriver:
Vi hører at det har sklidd litt ut enkelte steder. Vi skal gå gjennom rutinene på plangruppemøtet i
morgen for å sikre låsing av garderobene.
Vi jobber med saken. Vi har kartlagt hvilke doer som er utsatt. Vi må sikre at elever ikke er på doene
for å "bølle".
Erik meldte inn fra 2.-trinn:
Vet ikke hvordan jeg skal gå frem med dette, men tar det med deg først.
Jeg fulgte datteren min på toalettet i garderoben i dag, noe hun forøvrig gruet seg til pga dårlig lukt
på toalettene.
Da jeg kom inn kan jeg bekrefte videre at det stemte. I tillegg til en ekstremt dårlig hygienestandard
for våre barn.
Det var ekskrement klint på veggen, tydelig møkkete rundt håndtak og gulvet var nok ikke vasket på
en stund. Det var heller ikke toalettpapir.

Rektor svarer: Dette er virkelig ikke bra. Jeg blir faktisk ganske oppgitt over at dette er situasjonen,
igjen! Vi har saken om toalettene på sakslisten til skolens AMU i morgen.

8 Søppel i skolegården
Søppel i skolegården, dårlig vedlikehold. Bør vi tilby skolen en rydde- og fiksedag fra foreldre og barn
for eksempel? Det ble ikke gjennomført våren 2018 pga. byggeplanene, men vi tar opp planen til
våren.
Rektor skriver:
Hver uke er det en klasse som har ansvaret for Rusken i skolegården. Dette må vi visst også følge opp
at skjer hver uke. En ryddedugnad er en god ide, flott at FAU vil hjelpe til!
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9 Budsjett 2018/2019
Sigurd orienterte om noen av punktene i budsjettet, og redegjorde for hva som allerede var utbetalt
på årets budsjett. FAU var enige om å øke budsjettposten for støtte til klassetiltak, da det allerede
hadde gått ut en del penger. Det er satt opp et høyere beløp til 7. klasse for å markere avslutningen
deres, men lavere enn tidligere år. For 7. Klasse er det satt av 1000 kroner til avslutning i tillegg til
1000 kroner som gjelder alle klasser. Dette er noe lavere enn tidligere år.
Beløpet som er satt av som støtte til korpset er lavere enn tidligere år, samtidig som vi ønsker å be
korpset om å tilby noen flere gratisaktiviteter. Dette tas opp med korpset tidlig neste år.
Vi setter av noe midler til kurset i nettvett, men ser an i diskusjon med skolen hvorvidt det vil være
påkrevd at vi støtter hele eller deler av kurset. Leder og nestleder har myndighet til å heve

denne posten etter diskusjon med skolen.
Vedlagte budsjett for skoleåret 2018-2019 ble vedtatt med endringene beskrevet over.
Budsjettet er vedlagt referatet.

10 AKS-gruppe
Utsatt til neste møte.

11 FAU sin webside
FAUs hjemmeside er presentert som en link fra Kampen skoles hjemmesider.

12 Skolemiljøutvalget
Hans Kristian informerer fra et møte i Skolemiljøutvalget (SMU) hvor også rektor, ansatte og
elevrådet er representert. Referatet er ikke klart, men kommunens mobbeombud var til stede og
holdt foredrag om hvordan skolen kan jobbe mot mobbing.

13 Oslo KFU
KFU er et organ hvor FAU-representanter fra hele Oslo kan møtes. Siri var på forrige møte, hvor
samarbeidet mellom foreldre og skole var et viktig tema. Hun fikk bl.a. tips om hvordan Vålerenga
skole, som ikke har noen inntektskilde som FestivalKampen, fikk inn penger.
Siri sender ut en fyldigere referat fra møtet, som kan videresendes til dem som ønsker det.

14 Besøk av politiet
Politiet har tatt kontakt og ønsker å komme til FAU for å snakke om viktigheten av voksne i nabolaget
om kveldene. Forrige besøk resulterte bl.a. i at ravne-ordningen ble strammet opp. Dette er også i
ferd med å skje på Jordal skole.
Det er en stund siden forrige besøk, og politiet har vært på en turné med Salto-koordinatorene på
diverse skoler. Det er kanskje mest interessant å ha et møte på nyåret – når det nærmer seg våren
hvor det blir et større behov for å overvåke utemiljøet. Det er en anledning både for politiet til å gi
oss informasjon og oppfordringer, og for oss til å stille spørsmål. Dette er også nyttig å vite før rektor
ber foreldrene ta et større ansvar!
Vedtak: Vi inviterer politiet til et møte på FAU i mars, gjerne sammen med Vålerenga skole og Jordal
skole. Hans Kristian tar kontakt med politiet.
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15 Regler for mobilbruk
Bør det innføres regler og mobilhotell også for 1.-4. klasse?
Det er ikke lov å bruke mobil på skolen i skoletiden. Men diskusjonen om hvordan dette skal
håndheves rent praktisk bør kanskje overlates til skolen selv. Uansett bør skolen informere foreldre
og barn tydeligere om hva som er det gjeldene regelverket per i dag siden man ikke kjenner til det.
Det bør være klart at mobiler på skolen uansett er foreldrenes, ikke lærerens/skolens ansvar.
På lavere trinn vil ‘mobilhotell’ kanskje føre til større fokus på mobiltelefonene enn det er i dag. Kan
være greit at skolen har noen regler, men mulighet til å oppfordre til strengere praksis. Det lokale
skolereglementet ligger ikke ute på skolens nettsider.

16 Lekser
Noen foreldre har ønsket å diskutere lekser på skolen. Neste møte i FAU skal brukes til en grundig
diskusjon og representantene bør derfor forberede dette til neste gang.
Rektor svarer skriftlig:
Lekser. Skolens plangruppe har hørt på innspillene fra FAU, lest forskning, diskutert, hatt høring på
trinnene og bestemt en ny ordning som vi skal prøve i vårhalvåret. Vi holder på å lage et brev om
dette. I korte trekk går ordningen ut på:

Det er vedtatt at Kampen skole skal fortsette å ha lekser, men vi ønsker å prøve ut en ny fast
struktur for hele skolen:
1. trinn skal ha 20 min. leselekse hver dag
2.-4. trinn skal ha en lekse digitalt 30 minutter pr uke (Multi smartøving, Salaby, ol.)
og en tilpasset leselekse 20 minutter hver dag mandag-torsdag.
5.-7. trinn skal ha en lekse digitalt 60 minutter pr uke (Multi smartøving, Salaby, ol.).
og en tilpasset leselekse 30 minutter hver dag mandag-torsdag.
Leseleksene kan være skjønnlitteratur og fagtekster. Det vil f.eks. være naturlig at en av
ukens leselekser på de øverste trinnene er på engelsk.
Foresatte oppfordres til å legge til rette for lesing og de digitale leksene. Vi oppfordrer også
de foresatte til å følge med på ukeplanene og snakke med barna om det de har lært..
Vedtatt prøveperiode fra januar til juni 2019.
Kampen skole vil da tilby leksehjelp for 5-7 i form av at datarom og rom med iPader vil være
åpent i gitte tidsrom med tilsyn. I tillegg skal vi ha leserom.
Ledelsen utformer et utkast på infoskriv som skal ut til alle foresatte. Infoskrivet skal
inneholde begrunnelse for den nye lekseordningen, råd til foresatte og at dette er en
prøveperiode januar til juni 2019.
FAU har ikke kommet med noen innspill, og reagerer derfor på innledningen.

17 Eventuelt
Det kom reaksjoner på at det står på hjemmesidene at FAU skal ha vedtatt at vi ikke skal ha
klassekasse. Dette ble ikke oppfattet som et vedtak. Enighet om å fjerne enkelte setninger.
side 5

FAU-Kampen Skole i Oslo

fredag 30. november 2018

Vi bør ha en klarere rutine for å gå gjennom innkallingen ved starten av møtene, hvor det blir mulig å
ta opp innvendinger mot vedtak.

18 Møteplan videre
torsdag 13.desember 2018
torsdag 10.januar 2019
-

Festival Kampen

torsdag 07.februar 2019
-

Invitere politiet?
Diskutere 17. mai

torsdag 07.mars 2019
torsdag 04.april 2019
-

Valg av rep. til DS

torsdag 02.mai 2019
torsdag 06.juni 2019
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