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1 Møte i FAU 
 

Navn på de som møtte: 

Klasse FAU-rep Møtt Ev. vara 

1A Ole Bendik Steinsland   

1B Mari Stølan   

1C Caspar Barth X  

2A Sigurd Jorde   

2B Erik Velldal   

2C Maiken Styrmoe   

3A Jannie Solset   

3B Siri Anne Pedersen  X  

3C Mensur Sakiri   

3D Astrid Huitfeldt   

4A Thor Fredrik Eie  X Else Hernandez 

4B Pia Søndergaard X  

4C Finn Marius Mcalinden   

5A Ayan Bashir  Kommer ikke  

5B Lisa Vogt-Lorentzen X  

5C Fredrik Horn   

6A Hans Kristian Eide X  

6B Elin Bøe Elgsaas X  

6C1 Adil Ashraf   

6C2 Elin Nordgård X  

7A Olav Torbjørn Skare X  

7B Hilde Jørgenvåg   

7C Siri Ursin Gusland X  

2 Referent: Olav Torbjørn Skare 

3 Oppsummering 
• Referater godkjennes per e-post 

• FAU søker midler fra Sparebankstiftelsen 

• FAU-leder og rektor har vært i møte med skoler i området m/rektorer og politi 

• FAU vil møte skolens læringsmiljøteam 

• FAU støtter fortsatt bilfritt Torbjørn Egners plass 

• Noen frivillige hadde en opprydning i gjenglemt tøy før jul. Tiltak de foreslo er ikke fulgt opp 

av skolen og nå er det rot igjen. 
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4 Referat-rutiner 
Forslag til vedtak: FAU vedtar at referater fra møtene sendes ut på e-post til gjennomlesning. 

Innsigelser blir så diskutert og avgjort per e-post. Referatet blir etter en slik prosess sendt ut til alle 

foreldre på skolen via FAU-rep. 

Referatet skal være en oppsummering av diskusjoner vi har i FAU og skal konkludere med et vedtak. 

Vedtak: Forslaget blir vedtatt. 

Vedtak skal fattes ved håndsopprekning i møtene, ikke som e-postdiskusjoner.  

Referater skal også anonymiseres, slik at navnet på foreldre som melder inn saker ikke skal framgå av 

referatene.  

5 Festival Kampen 
Vi trenger frivillige foreldre som møter i FK-komiteen. FAU kan velge ut to representanter. 

Det har tidligere kommet initiativ fra FAU om andre måter FAU/skolen kan tjene penger under 

Festival Kampen, bl.a. gjennom å søke støtte fra Sparebankstiftelsen, for eksempel til leie eller 

innkjøp av utstyr eller profesjonelle bidragsytere.  

Vedtak: Siri Anne melder seg, og FAU jobber for å finne en annen foreldrerepresentant. 
I tråd med tidligere vedtak vil Siri Anne sammen med se på mulighetene for å søke støtte eller finne 

andre inntekter. 

Informasjonspunkter 
6 Informasjonsflyt 
Det har i det siste kommet en del kritikk mot informasjonsflyten til Kampen skole. Hendelser blir ikke 

meldt om. Vi vil gjerne høre mer om dette fra ledelsen. 

Rektor meldte forfall til møtet og dette må derfor utsettes til neste møte.  

Hans Kristian refererte i stedet fra et møte med politiet hvor han deltok sammen med bl.a. rektor og 

representanter for en del andre skoler, med en enhet som har ansvaret for å ivareta sikkerheten. 

Skolene ble oppfordret til å ikke bygge opp under panikken. Rektorene etablerer en e-postgruppe 

hvor de oppdaterer hverandre når sånne ting skjer. 

For FAU er det viktig at politiet viser at de tar sakene på alvor. Skolen har et ansvar for å holde 

foreldrene oppdatert om hva som skjer videre med saker som har skjedd.  

7 Tilpasset opplæring 
Hvordan oppdager / ivaretar / tilrettelegger skolen for særlig evnerike elever og/eller 
skoleflinke elever? (På bakgrunn av studie og informasjon om hvordan dette gjøres på en 
annen skole, informerer Siri, og innspill fra FAU tas eventuelt videre som spørsmål til rektor.) 
 
https://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2018/evnerike-elever.html 

https://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2018/evnerike-elever.html
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Rektor kunne ikke møte, men har tidligere kommet med et forslag om at representanter for 

FAU kan ha et møte med opplæringsutvalget ved skolen.  

Elin og Siri meldte umiddelbart sin interesse.  

8 Eventuelt 
Caspar informerte om hva som er status for bilfri Thorbjørn Egners plass. Det har kommet en 

motaksjon, som blant annet hevder at dette vil føre til større trafikk rett foran skolen. Hvordan 

reagerer FAU på dette?  

Vedtak: Vi har tidligere vedtatt at vi støtter initiativet til bilfri plass, og ser ingen grunn til å gå tilbake 

på dette. 

Siri Anne refererer fra møte i komiteen for gjenglemt tøy. De har kommet med noen innspill som ikke 

har blitt fulgt opp, slik at det igjen er tøy som flyter etter ryddeaksjonen før jul.  

Elin etterlyste en sak som tidligere har blitt meldt inn om læringsmiljø, som ikke hører inn under 

saken om Tilpasset opplæring. Rektor har mottatt saken, som bør følges opp som sak på neste FAU-

møte.  

Møteplan videre 

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 


