FAU-Kampen Skole i Oslo

torsdag 1. november 2018

1 Møte i FAU
Navn på de som møtte:
Klasse
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B

FAU-rep
Ole Bendik Steinsland
Mari Stølan
Caspar Barth
Sigurd Jorde
Erik Velldal
Maiken Styrmoe
Jannie Solset
Siri Anne Pedersen
Mensur Sakiri
Astrid Huitfeldt
Thor Fredrik Eie
Pia Søndergaard
Finn Marius Mcalinden
Ayan Bashir
Lisa Vogt-Lorentzen
Fredrik Horn
Hans Kristian Eide
Elin Bøe Elgsaas

Møtt
Møtt
Ikke møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Ikke møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Møtt
Vara møtte
Møtt
Møtt
Møtt

6C1
6C2
7A
7B
7C

Adil Ashraf
Elin Nordgård
Olav Torbjørn Skare
Hilde Jørgenvåg
Siri Ursin Gusland

Møtt
Vara møtte
Møtt
Møtt

Ev.vara
olebendik@gmail.com

Susanna Calvert susac@oslomet.no

marthe.vanvik@osloskolen.no

2 Referent: Marthe Gallefoss Vanvik (7a – vara)
3 Valg av nestleder:
Siri Ursin Gusland gjenvelges som nestleder.

4 Oppsummering
-

Hele møtet ble en diskusjon rundt penger og prinsippet om gratis skole.
Det ble vedtatt at barn skal få gratis bonger til festival kampen.
Klasser kan søke støtte på inntil 1000,- per år.
Press på foreldre om innbetaling av penger bør være lavt.
Innsamling til gaver må skje frivillig og uten krav om gjenytelser.
Arrangementer må være for alle elevene uavhengig av betaling fra foreldre.
Det skal være 100% anonymt hvem som betaler/ikke betaler i en innsamling.
Ved innsamling bør beløpet være under 50 kroner.
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5 Rutiner for FAU
5.1 Møteinnkalling
-

Utsendelse av møteinnkalling med agenda 7 dager før FAU-møtet

5.2 Innmelding av nye saker
-

Nye saker må være inne 7-dager før møtet i FAU.
Det ble en kort diskusjon omkring innmelding av hastesaker og ev. saker. Det ble fort
enighet om at det må være et eventuelt-punkt på agendaen hvert møte, og at
representanter melder inn saker til eventuelt ved begynnelsen av møtet. Forutsetningen
må være at slike saker kan avgjøres raskt.

5.3 Referat
-

Referat finskrives og ligger deretter ute i 1 uke etter FAU-møtet. Kommentarer til referatet
må komme innen den uken er over.
1 uke etter FAU-møtet sendes referat ut per e-post som et PDF-vedlegg.
Dokumentene ligger uansett på dropbox under … Dropbox\FAU Kampen
2017\Referater\Referater 2018-2019 tilgjengelig for alle i FAU.

5.4 Agenda
-

Agenda låses 1 uke før FAU-møtet
Dagens eventuelt-saker:
o Hvordan skal man forholde seg til det å bruke skolens område til sosiale
arrangementer etter skoletid?

6 Klassekasse/trinnkasse
1. Alle virker som om de synes innsamling til en liten gave til læreren er OK
2. Skal vi begrense sosiale arrangementer som koster penger slik at presset blir mindre på
foreldrene
3. Skal Festival Kampen være gratis?
Det er viktig at FAU har en god diskusjon slik at det er klare regler på Kampen skole rundt innsamling
av penger. Hans Kristian innledet med å redegjøre for saken og viste til at rektor har tatt initiativ og
ønsker en innstramming når det gjelder forventninger til at foreldre skal betale penger til
klassekasser/trinnkasser osv. Rektor begrunner dette ved å referere til gratisprinsippet i skolen. Hans
Kristian oppfordrer FAU til å ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til dette.
I diskusjonen kom det fram at det er svært mange ulike argumenter og mange hensyn å ta. For det
første refereres det til lovverket. Opplæringsloven er ikke til hinder for at skolene kan ta imot gaver,
men er helt utvetydig på at gavene må være frivillige. Det kan ikke stilles krav om motytelser, og
gavene må brukes slik at de kommer hele klassen til gode. Det er også tydelig i opplæringsloven at
foreldre som administrerer disse gavene må sikre anonymitet.
Det er ulike meninger om hvordan trinnkassa fungerer. Et argument er at noen opplever det som et
press og en forventning at man skal bidra, mens andre opplever det som selvsagt at man skal gjøre
det. Det er enighet om at det er et viktig integreringstiltak å ha fellesarrangementer utenom skoletid,
men også enighet om at dette ikke skal koste mye penger. Det kan ikke være slik at arrangementene
har en obligatorisk avgift man må betale for å få lov til å være med.
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Astrid leste opp et forslag til vedtak og det ble en del diskusjon omkring formuleringen, selv om det
virket å være en viss enighet om at vi bør fatte et vedtak som baserer seg på Astrids forslag. Det ble
argumentert for at ordlyd kanskje var litt skarp, men vi må ikke omformulere for mye heller. Det er
viktig at vedtaket helt tydelig markerer at FAU på Kampen skole tar avstand fra all form for
forventning om at foresatte skal betale penger til en felles klassekasse. Vi må tydelig få fram at
eventuelle gaver skal være frivillige, og at foreldrene forventes å bidra med dugnadsinnsats snarere
enn med penger.
Referenten klarte dessverre ikke å få med seg hele ordlyden i Astrids formulering, og den ble bare
lagt fram muntlig. Det var enighet i FAU om at det ikke var mulig å vedta den i dagens møte, men at
det bør foregå en diskusjon om dem fram mot neste FAU-møte slik at saken kan avgjøres der. Det er
viktig at representantene har mulighet til å lese gjennom forslaget før de bestemmer seg. Astrid skal
derfor sende forslaget til formulering til Hans Kristian som skal initiere en epostdiskusjon og et slags
gruppearbeid som skal lede fram til et nytt forslag til formulering til vedtak som skal legges fram på
neste FAU-møte. Da må FAU bli enige om en formulering slik at saken blir avklart.

6.1 Dette sier loven:
§ 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at
elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes
utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar
eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

6.2 Vedtatt tekstforslag
FAU på Kampen er positive til at klassene arrangerer felles sosiale samlinger utenfor skoletiden.
Det bidrar til å styrke klassemiljøet og inkluderer alle.
Skolen skal være gratis for alle, og det skal ikke forekomme noen form for foreldrebetaling for
skolens barn ved skolens arrangementer.
FAU på Kampen skole henstiller alle klasser til å avskaffe de permanente klassekassene.
Innsamling av penger til gaver til læreren ved skoleårets slutt skal skje ved en frivillig innbetaling
fra foreldrene, og beløpet som skal være mindre enn 50 kroner per elev.
Det skal ikke være noen form for obligatorisk deltakeravgift på felles sosiale arrangementer
utenom skoletiden. Sosiale arrangementer skal baseres på dugnadsinnsats, og eventuelle betaling
skal baseres på frivillighet og være så lave som mulige.

6.3 Festival Kampen
I forlengelsen av forrige diskusjon, kom diskusjonen om forventningen til at foreldre bruker penger
på FestivalKampen. FestivalKampen er et skolearrangement, og da er det i strid med loven å ta betalt
på noe vis. Matsalget til FAU er dermed i en gråsone.
Kasserer la fram en kort oversikt over regnskapet, og fikk tydelig fram at hvis FAU ikke skal tjene
penger på matsalg på FestivalKampen, må vi begynne å vurdere andre inntektskilder. Da må vi også
gjøre det klart overfor skolen at FAU vil måtte slutte å dekke utgifter som de har dekket fram til nå,
blant annet innkjøp av engangsbestikk/-service og til innleiing av instruktører. Hans Kristian har
varslet rektor i en epost at dette kan bli en mulig konsekvens.
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Også her var det mange meninger og mange argument. Det var en stund både en diskusjon om
FestivalKampen og om 17. mai, korpset, prisnivået, gratis matutdeling og til slutt hvorvidt man skulle
avvikle hele matserveringen. Hans Kristian initierte en avstemming og det kom fram at prinsippet om
at vi skal ta betalt for middag er forankret i FAU. Det var 13 stemmer for så vidt referenten fikk med
seg.
Etter dette ble det en diskusjon om hvordan vi skal drive matserveringen uten å drive den lovstridig.
Her også kom det flere forslag, og det handlet om å gjøre det billigst mulig for familiene, samtidig
som man vil sikre at FAU fortsatt får visse inntekter fra festivalen, om enn ikke like høye som de har
vært til nå. Det ble ikke noe endelig vedtak, men stemningen mot slutten av diskusjonen tilsier at en
mulig løsning, for å sikre gratisprinsippet, kan være at ungene som har deltatt på festivalen får utdelt
middagsbonger, så kan foreldre, søsken og besteforeldre kjøpe mat. Også i denne saken skal det
formuleres et forslag til vedtak på epost, og så kan de av FAUs medlemmer som ønsker å delta i den
diskusjonen, ta den digitalt i forkant av neste møte. Den blir dermed endelig avgjort på neste møte.
Det bør også nevnes at det kom forslag om at FAU oppretter en komité som undersøker mulighetene
for at FAU skal kunne tjene penger også på andre vis enn gjennom matserveringen på
FestivalKampen. Interessenter som vil være med i en slik komité, melder fra til Hans Kristian.
Tekst vedtatt:

FAU ønsker at Festival Kampen skal være et arrangement som inkluderer alle. Tradisjonen
har vært at noen klassetrinn bidrar med mat og kake og at noen andre trinn serverer.
Besøkende til Festival Kampen betaler deretter for mat og kake. Inntektene går til FAU og
FAU bruker pengene for å støtte ulike tiltak som skal gjøre skolen bedre for alle. Eksempler
på tiltak er Halloweenfest der man trenger penger til pynt.
Skolen skal likevel være gratis for alle barn. FAU foreslår derfor at alle barn på skolen skal
få et sett gratis bonger til bruk på Festival Kampen, men at FAU på selve dagen selger
bonger til andre. Distribusjonen av bongene må skolen stå for.
Disse meldte seg til komité for alternative inntektskilder:
1. Siri Anne Pedersen tilsirianne@yahoo.com
2. Mensur Sakiri ms@vali.no

7 FAUs økonomi
Kasserer Sigurd ga en oversikt over FAUs økonomi (referenten fikk ikke med seg alle detaljene – fyll
gjerne inn her). Etter at det i forrige punkt ble avklart at FAU skal fortsette å tjene penger på
FestivalKampen, blir diskusjonen under dette punktet hvilke rammer vi skal ha for fordeling av
penger til de ulike klassene.
Vi må bli enige om:
-

Beløp per klasse
Skal alle få, eller bare de som søker?
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Det finnes midler som kan gis til hver klasse, men det er ikke alle klasser som søker. Spørsmålet er
om vi skal dele ut en fast sum til hver klasse, eller om foreldrekontaktene i hver klasse selv må søke
om en konkret sum.
Det var litt diskusjon, men diskusjonen endte med at det ble enighet om at hver klasse kan søke om,
og få, inntil 1000 kroner hvert skoleår. Søknaden sendes til kasserer og den må dreie seg om et
konkret formål som alle elevene i klassen kan delta på. Inneværende skoleår har FAU muligheter til å
gi 1000 kroner til alle, men hvis det blir flere søknader enn det har vært tidligere, kombinert med
lavere inntekter fra FestivalKampen, kan det være vi har mindre å rutte med neste skoleår, og da vil
vi ev måtte vurdere å senke taket. Da blir det i så fall en sak på FAU neste skoleår.
Det kom også fram at det ikke informeres tydelig nok om at klassene har denne muligheten til å søke
FAU om penger. Det ble derfor oppfordret til at det skal informeres tydeligere om både at man kan
søke, og at de som søker vil få innvilget søknaden såfremt den ikke overstiger taket på 1000 kroner pr
klasse på skoleår. Denne informasjonen bør legges ut på FAU sine sider på skolens nettside.

Avhengig av hvor mye penger FAU har tilgjengelig vil dette beløpet kunne endres hvert år.
FAU ble enige om at alle klasser som sender en kort søknad får innvilget inntil 1000 kroner
per klasse. Svar sendes hver klasse, med kopi til leder og nestleder i FAU. Pengene utbetales
av kasserer og føres inn i regnskapet. FAU får orientering i desember og mai om hvilke
klasser som har søkt og fått utbetalt støtte.
FAU foreslår at følgende sendes ut til alle klasser:
Penger fra FAU til klasseaktiviteter
FAU har en del penger tilgjengelig. Disse ønsker vi å bruke på sosiale tiltak igangsatt av foreldrene
for klassene. Regelen for 2018/2019 er at en klasse kan søke FAU om støtte på inntil 1000,- kroner
per skoleår. Et trinn kan derfor søke om 3000,- kroner til et arrangement for hele trinnet. Man kan
søke flere ganger så lenge summen ikke går over maksbeløpet.
Søknaden:

Send søknad til Sigurd (sigurdjorde@hotmail.com) med kopi til Hans Kristian
(hans@innovakk.no) .
Søknaden skal inneholde:
• Begrunnelse (trenger ikke være lang)
• Kontonummer
• Navn på konto
• Klassen eller trinnet det gjelder.
• Søknaden må komme fra 2 klassekontakter (slik at minst 2 står ansvarlig for
pengebruken)

7.1 FAU har per 18.10.2018 kr. 50 264 på konto.
7.2 Søknader om penger til klasse/trinnaktiviteter
-

Søknad om 1000,- i støtte til hyttetur for klasse 3A 10.-11.oktober, sendt inn tidligere.
5B på Kampen skole, søker FAU om midler til et arrangement for hele klassen på Halloween
3D skal ha Halloween fest for hele klassen og vi søker herved om tilskudd til dette fra FAU.
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Den forrige diskusjonen og avklaringen omkring rammene for søknader til FAU gjør at alle disse tre
søknadene kan innvilges. Det er også klart at det ikke er nødvendig å ta opp enkeltsaker i FAU, så
lenge søknadene ikke overskrider taket på 1000 kr pr klasse pr skoleår. Kasserer kan innvilge
søknadene uten å ta dette opp på møtet.
Det var alt vi rakk på dette FAU-møtet. De resterende sakene må flyttes til neste møte, som altså blir
den 15. november 2018.

8 Møteplan videre
torsdag 15.november 2018
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
torsdag 02.mai 2019
torsdag 06.juni 2019
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