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1 Møte i FAU 
Navn på de som møtte: 

Klasse FAU-rep Møtt Ev.vara 

1A 
 

  

1B Mari Stølan X  

1C Caspar Barth X  

2A Sigurd Jorde X  

2B Erik Velldal   

2C Maiken Styrmoe X  

3A Jannie Solset X  

3B Siri Anne Pedersen  X  

3C Mensur Sakiri   

3D Astrid Huitfeldt X  

4A Thor Fredrik Eie  X  

4B Pia Søndergaard X  

4C Finn Marius Mcalinden X  

5A Ayan Bashir  X  

5B Lisa Vogt-Lorentzen X  

5C Cecilie R. S. Nilsen    

6A Hans Kristian Eide X  

6B Elin Bøe Elgsaas X  

6C1 Adil Ashraf X  

6C2 Elin Nordgård   

7A Olav Torbjørn Skare X  

7B Hilde Jørgenvåg  Finn Marius (4C) stiller som vikar 

7C Siri Ursin Gusland X  

2 Referent: Olav (7A) 

3 Valg av leder: Hans Kristian melder seg frivillig til å fortsette, og blir 

valgt ved akklamasjon. 
Valg av kasserer: Sigurd stiller frivillig ett år til, men ber om å få godkjent regnskapet først, for 

ordens skyld. 

Valg av nestleder: Siri satt i fjor, men vil måtte forfall til en del møter.  
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4 Oppsummering 

5 Rutiner for FAU 

5.1 Møteinnkalling 

5.2 Innmelding av nye saker 

5.3 Referat 

5.4 Agenda 

6 Antall 9A-saker 

Rektor rapporterer: 
Rektor forklarer først opplæringslovens §9A for nye representanter som ikke kjenner til den. Den er 

en slags «arbeidsmiljølov» for skoleelever, som blant annet handler om mobbing, og skolen er 

forpliktet til å følge opp saker om brudd på bestemmelsene her. FAU har bedt om å bli oppdatert om 

hvor mange saker som til en hver tid er til behandling.  

Så snart skolens ledelse blir oppmerksomme på at barn ikke har det bra, er den forpliktet til å 

undersøke saken og iverksette ulike tiltak, og dokumentere hva som blir gjort. Det kan både være 

barn/foreldre og skolens ansatte som melder inn saker. Rektor synes skolen har fått til mye bra, men 

vil ikke være fornøyd så lenge det fortsatt er barn som ikke har det bra på skolen – men er klar over 

at skolen aldri vil komme «helt i mål». En foreldrerepresentant forteller om god erfaring med en 9A-

sak. 

Hittil i år er det 2 saker (det var 14 i forrige skoleår). Den ene er en ny sak, den andre er en 

gjenåpning av en tidligere sak.  

7 Uteområde 
Status fra rektor:  

Arbeidet startet medio august, men det har vært lange og mange pauser. Rektor har sendt inn ulike 

purringer, og bl.a. klaget på at arbeidet startet uten at utbygger hadde en realistisk framdriftsplan 

uten mange avbrekk. Meldingen nå er at arbeidet skal være klart «før snøen faller». 

Det har vært to veldig risikable episode hvor barn har kastet stein inn på byggeområdet (hvor det er 

umulig å se om det er folk som jobber på innsiden), første gang ble en byggearbeider alvorlig skadet. 

Det har gått ut informasjon til elevene, og det følges opp.  

8 Skoleveien 
Status fra rektor 

Det er samme situasjon som i fjor: Avtale om vakthold rundt skolestart/-slutt. Dette kom i gang i 

seneste laget i høst, etter at Aks hadde åpnet, og skolen ga raskt beskjed om det. Ønske fra FAU om 

at undergangen, som nå er stengt, bør kunne åpnes for mennesker. Planen er at broa skal åpne igjen 

15. oktober. 

9 Sykkelparkering 
Status på sykkelparkering fra rektor 
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Skolen har fått midler fra et sykkelfremmende tiltak til å åpne en sykkelparkering på forsiden av 

skolen, på den ene siden av trappa (den andre må ha plass til avfallsbeholdere). Viktig for skolen at 

det fortsatt er noe grøntareal. Tidsplanen er ikke helt klar, men rektor lover å hente inn mer 

informasjon før neste FAU-møte. Honnør til vaktmester som oppdaget prosjektet, hvor vi har mottatt 

800000,-.  

10 Garderobe 
Det er klær som blir borte og klær med lapp som legges i gjenglemt. Burde skolen kjøpe inn låsbare 

skap til elevene? 

Rektor svarer kort: Det har vi ikke plass til.  

Flere foreldre mener at det uansett ikke vil løse problemene, for mange barn har problemer med å 

holde orden, glemming med mer. For trinnet som har meldt inn problemet, er det likevel klart at 

tyverier er et stort problem. I slike tilfeller er det vel også et poeng at lærerne tar opp problemet, og 

lærer elevene å ha respekt for andres eiendeler.  

Skolen har innført samarbeid på hvert trinn, slik at en voksen alltid passer på at garderobene er 

avlåst, og at ikke elever ikke kan gå fritt i gangene i timene. Det er heller ikke tvil om at mye tøy blir 

gjenglemt. Skolen har glemmekasser som folk sjelden leter i, som har en tradisjon for å levere 

gjenglemt tøy til Fretex med jevne mellomrom. 

Mange foreldre har ikke hørt om gjenglemt-kassene. Dette er kanskje noe foreldrene må få klarere 

beskjed om: AT de finnes og hvor de står. Mange har ideer om hvordan dette kan løses, men ikke alle 

er like realistiske. Rektor hilser FAU/foreldrene velkommen til å ta tak i saken – for eksempel gå 

gjennom tøy som er merket. I første omgang informere om det felles «gjenglemtrommet» på HC-

toalettet i 1. etasje. 

11 Besøk i AKS fra kirken 
Innspill fra to foreldre (uavhengig) i 2b som reagerer på at folk fra kirken i forrige uke satt inne på 

AKS og spilte gitar, delte ut flygeblader og inviterte til gratis middag i menighetshuset. Foreldrene 

ønsket seg en klargjøring rundt skolens policy for hvem som slipper til med informasjon på AKS, og 

spesielt når det gjelder forkynnende budskap. 
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Rektor svarer: 

Sannsynligvis har dette skjedd ved en glipp. Representanten for kirken hadde fått lov til å dele ut 

invitasjoner i skolegården, og det var ikke meningen at de skulle inn på Aks og underholde. Noen 

foreldre har hørt andre opplysninger, men er klar på at det ikke er blitt gjort en sånn tillatelse. 

Skolens prinsipielle linje er at de bare kan informere om barneaktiviteter som er gratis eller veldig 

billige, men ikke «misjonerende» på denne måten.  

Rektor vil ta det opp med kirken, og sikre at det ikke skjer igjen. Til gjengjeld har hun tidligere invitert 

representanter for St. Halvard-koret til å komme og synge i klassene. Også dette kommer det en del 

reaksjoner på, og FAU-representantene har delte meninger om hvor riktig det er. Rektor står inne for 

at det gjøres, så lenge det ikke er snakk om forkynnelse eller misjonering. 

12 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 vippsing 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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Astrid har vært i kontakt med rektor, og fått bekreftet at alt som skjer i skolen regi skal være gratis – 

selv om penger til gaver ser ut til å være innenfor. Men uklart hva som kan gjøres av frivillige tiltak 

med en visst kostnad.  

Tanken med klassekasser vil jo være at noen gir mer enn andre, men at det også skal være ting som 

kommer alle til gode. Praksisen ser i utgangspunktet ut til å være i orden, men i det øyeblikk vi 

etablerer klare regler, er det et strengt lovverk det er snakk om: Skal det brukes til ting som 

skoleturer og arrangementer, kan det være begrensninger.  

Ulik praksis i de ulike klassene, men mange oppdager at det å ha en klassekasse over mange år gjør 

det mulig å dra på turer el. likn.  

Rektor ønsker i utgangspunktet å avvikle alt som heter klassekasser, fordi dette også representerer 

en form for press, også fordi det gjør forskjell på klasser og trinn. Dette er et viktig signal fra rektor, 

som foreldrene bør ta inn over seg. 

Dette er en diskusjon som tar tid, og som det åpenbart er behov for å fortsette diskusjonen på 

seinere FAU-møter. 

13 Lærernormen 
Innkommet spørsmål: Hvordan jobber skolen med å få oppfylt kravene til den nye lærernormen som 

innføres i grunnskolen (i 2019?)? Det er jo mangel på lærere generelt og de fleste skoler oppfyller per 

dags dato ikke kriteriene, og det er interessant å høre hvordan skolen jobber for å løse dette. 

Rektor svarer: Endringer i opplæringsloven, bl.a. maks. 16 elever per lærerstilling i 1. klasse, noe som 

har gitt ekstra bevilgninger til enkelte skoler – inkl. Kampen. I noen tilfeller har skolen fått midler, 

men ikke rukket å besette stillingene. I praksis har det vist seg at mange av midlene har havnet i Oslo 

by.  

Rektor informerer om hvor mange elever det er per lærer i de ulike trinnene. Nå har skolen en veldig 

god margin på alle trinn. (Detaljerte tall kan hentes inn hvis noen er interesserte.) Hun orienterer 

også om hvordan ressursene er fordelt på ulike trinn, selv om flere foreldre nevner situasjoner hvor 

minstekravene ikke er innfridd. Skolen forholder seg til et krav om at de ikke gir fast ansettelse til folk 

som ikke har lærerutdannelse.  

14 Vårens henvendelse fra politiet - natteravning 
Status på natteravning fra Siri 

Våren 2018 var det ekstra mye aktivitet på skolens område pga. Jordal-oppussingen. Håpet er at det 

starter opp rett over høstferien. En del nye natteravner ble rekruttert i vår, og det ser ut til at 

Natteravngruppa ved Jordal ungdomsskole kommer opp igjen. Foreldre som interessert må gjerne 

henvende seg til Siri på denne e-postadressen, det er alltid et visst frafall: siri_ursin@hotmail.com 

15 Bordtennisbord 
Forslag: Avventer utarbeiding av uteområdet. Bordtennisbordet skal boltes fast i bakken.  

16 17. mai 2019 
Mensur og Synnøve rapporterer status. 

Saken utsettes til neste møte.  
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17 FAUs økonomi 
Sigurd informerer: 

I forrige skoleår brukte vi mer penger enn vi fikk inn, men vi har likevel penger igjen. Vi fikk inn 

36000,- på FestivalKampen, og bør sannsynligvis forholde oss til dette som en normal inntekt. 

Viktig at det framgår mer nøyaktig i referatene hva pengene bevilges til, for at dokumentasjonen i 

regnskap skal være korrekt. 

Selv om vi godkjenner regnskapet nå, er det kanskje et poeng å vente med å vedta budsjettet, og ha 

en større diskusjon først – selv om budsjettet først og fremst er et arbeidsverktøy hvor vi kan gjøre 

endringer. Kanskje vi skal snakke om hvor mye penger vi ønsker å bruke i løpet av året? 

Vi har ikke tid til å ta alle punktene på kveldens møte, så diskusjonen må følges opp i neste møte, ev. 

per e-post. Umiddelbart er FAU velvillig innstilt til å bruke noe mer enn det vi regner med å få inn.  

Flere klasser som ikke er klar over at de ikke kan søke støtte, her bør vel FAU være klare på at vi vil 

fordele likt. Er det en idé å sette 500,- per klasse som mal? Eller bør det være øremerka de som har 

konkrete tiltak?  

FAU må bli enige om: 

- Beløp per klasse 

- Skal alle få, eller bare de som søker? 

- Er det riktig at FAU faktisk tjener penger på matsalget på FestivalKampen? 

17.1 FAU har per 14.9.2018 kr. 50 261,86 på konto. 

17.2 Regnskap og Budsjett 
Regnskapet er godkjent ved akklamasjon. 

17.3 Søknader om penger til klasse/trinnaktiviteter 
Søknad om 1000,- i støtte til hyttetur for klasse 3A 10.-11.oktober, sendt inn tidligere. 
Dette vedtaket blir utsatt til neste møte. 
 
Sak 18-25 ble ikke tatt opp på møtet. 
 

Ønske om tydeligere prioritering av saker, og tydeligere hva som er ren informasjon og hva som skal 

diskuteres og bestemmes.  

 

18 Bytte av kontaktlærer 
Mensur rapporterer 

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

20 Søknad til Kampen bydelshus 
Hans Kristian har søkt bydelshusets styre om å få 1 fredag hver vår til 1000 kroner. Anbefaler at den 

er forbeholdt 6-trinn. 
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21 KFU 
Hans Kristian informerer om hva det er og søker deltager til å møte. 

22 Lekser 
Diskusjon rundt lekser 

23 Sen sak: Regler for mobilbruk 
Hvilke regler gjelder? Bør det innføres regler og mobilhotell også for 1.-4. klasse? 

24 Sen sak: Do-renhold 
3-klasse klager over dårlig vedlikehold og dårlig lukt. 

25 Sen sak: Søppel i skolegården 
Søppel i skolegården, dårlig vedlikehold. Bør vi tilby skolen en rydde- og fiksedag fra foreldre og barn 
f.eks? 

26 Møteplan videre 
Torsdag 18.10.2018 


