
 

 

Referat FAU-møte 4. april 2019 
 

1 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 X  
2B Erik Velldal X  

2C Maiken Styrmoe   
3A Jannie Solset X  
3B Siri Anne Pedersen  X  
3C Mensur Sakiri   
3D Astrid Huitfeldt   
4A Thor Fredrik Eie  X  
4B Pia Søndergaard X  
4C Finn Marius Mcalinden X  
5A Ayan Bashir  X  
5B Lisa Vogt-Lorentzen Kommer ikke Susanna 
5C Thorstein Horne   
6A Hans Kristian Eide X  
6B Elin Bøe Elgsaas X  
6C1 Adil Ashraf   
6C2 Elin Nordgård X  
7A Olav Torbjørn Skare   
7B Hilde Jørgenvåg   
7C Siri Ursin Gusland X  

2 Referent: Hans Kristian Eide (6A) 

3 Oppsummering 

4 Politiet på besøk 
Vi hadde besøk av: 

Gørild Synnøve Presthus - go.presthus@politiet.no 

Elisabeth Lundstrøm - elisabeth.lundstrom@bgo.oslo.kommune.no (Salto koordinator i Bydel 
Gamle Oslo) 

De informerte om at politiet jobber mye forebyggende, blant annet ved å oppsøke skoler og snakke 
med ungdom og foreldre. De snakker også med ungdom når de drar ut på patrulje 

De ønsker flere foreldre som engasjerer seg og at voksne trygger nærmiljøet ved å bruke det, og sier 
det ikke er nok at politiet får alt ansvaret for dette.  



 

 

Kampen, Jordal og Vålerenga har en Natteravngruppe som har vært aktiv i flere år. Natteravnene på 
Tøyen har nylig startet opp, og går et par ganger per uke, og også der er det foreldre som leder 
arbeidet. Politi og ravner fikk til en positiv utvikling på Tøyen for 2-3 år siden, men synes mye 
dessverre er på vei tilbake. Jordal Ungdomsskole starter snart opp en liten gruppe som går tidlig 
ettermiddag igjen. De som ønsker å ravne på Kampen/Vålerenga kan sende mail til 
siri_ursin@hotmail.com. Gruppen går 3 ganger per uke sen vår og høst, fra ca. 19- 22. 

Blant ungdom har de kjennskap til at sosiale medier kan være et sted hvor konflikter oppstår. Politiet 
har kjennskap til at det blant unge generelt dessverre blir spredt uønskede bilder eller filmer, forgår 
mobbing og alvorlige grove trusler. Politiet nevner i denne forbindelse at de snakket med ungdom 
om hva som er lov og ikke lov, og at mye av dette faktisk dette kan være straffbart. Politiet har egen 
nettpatrulje, men sier det er viktig at foreldre skal følge bedre med på hva de unge foretar seg på 
sosiale plattformer, lære barna nettvett og snakke med andre foreldre.  

Språkbruk er noe som kan være problematisk, både være en kilde til konflikt, eller et tegn på 
mobbing. Politiet er i likhet med skolen og foreldrene, opptatt av at barna skal ha et trygt arbeids- og 
nærmiljø. Foreldre bør snakke med barna om hvordan de prater til hverandre. Politiet snakker med 
elever og foreldre de er i kontakt med om hva de bør og ikke bør gjøre for å unngå at konflikter blir 
verre og involverer flere. 

Barn og ungdom som har et fast sted å dra noen ganger i uka havner i mindre trøbbel. Politiet 
anbefaler at barn og unge har fritidsaktiviteter, og sier at mange idrettsklubber kan ha redusert 
betaling og utlån av utstyr hvis foreldre har lav inntekt. 

Politiet nevner at det blir mer belastning på Kampen så lenge byggingen av Jordal Amfi pågår. De sier 
at det er viktig for barn og nærmiljø, at de voksne også bruker dette, fordi det virker forebyggende på 
etablering av rusmiljøer og russalgsmiljøer. Det har også observert bråk om deling av fotballbanen. 

Politiet: Bare ring politiet 02800 hvis man ser noe. Har de kapasitet så kommer de. Narkotikasalg nær 
barn og unge skal det reageres på. Det informeres av FAU at dette er i tråd med retningslinjene til 
Natteravngruppen som går i nærmiljøet. 

Politiet mener det er for få voksne ved Skateparken, selv om Frigo er der jevnlig. De kjenner til at 
barn har blitt truet til å gi fra seg mobil der av ungdommer som ikke skater, men har kommet dit for å 
lage bråk. 

Politiet sier at det som skjer på fritiden ofte er noe som tas med inn i klasserommet.  

Kampen Skole er godt drevet ifølge politiet. Helsesøster, sosiallærer, bibliotek. 

Jordal er også en veldig god skole ifølge politiet. Gode rutiner. Flere miljøarbeidere. Skolen legger til 
rette for at de skal ha det bra. Stort hjerte. Elevundersøkelsen der viste lavest grad av mobbing, og 
høy skåre på sosial trivsel. 

Politiet ønsker ellers å informere FAU og foreldre om at det finnes et lavterskeltilbud for barn 
og/eller familier som heter Familiehuset:  

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barnevern-og-foreldreveiledning/familiesenter-og-
familiehus/familiehuset-gamle-oslo/ 

Tjenesten er et lett tilgjengelig korttidstilbud innen psykisk helse til barn, ungdom og familier bosatt i 
Bydel Gamle Oslo. Her kan dere få hjelp med ulike problemer som kan oppstå i en familie. Vi legger 
vekt på å være et tilbud hvor vi sammen kan finne løsninger som passer den enkelte familie. Vi gir råd 
om videre henvisning og andre hjelpetilbud der det er behov for det. 



 

 

5 Valg av representanter til driftsstyret 
Caspar Barth fortsetter som vara, Ayan Bashir blir vara. 

Jannie Solset blir fast medlem. 

6 Økonomi 
Sigurd Jorde: 

- FAU har stiftet forening. 
- 11-12 klasser har søkt støtte. Totalt er det betalt ut 11000 til klassestøtte. 
- Vi har en ekstra pott til 7-klasse. 

7 Ikke nettvettkurs 
5-trinn forteller at de ikke har fått nettvett-kurs. 

Det er tidligere vedtatt at alle klasser på 5. trinn skal ha nettvettkurs. FAU støtter skolen med 50% av 
utgiftene til ett nettvettkurs per år. 

Det er mulig noe er skjedd som gjorde at 5-trinn ble forbigått? Et nettvettkurs i 2018/2019 er støttet 
allerede.  

8 Møteplan videre 
torsdag 02.mai 2019 

torsdag 06.juni 2019 


