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Møte i FAU 
 

1 Navn på de som møtte: 
Klasse FAU-rep Møtt Ev. vara 

1A Ole Bendik Steinsland Kommer ikke  

1B Mari Stølan   

1C Caspar Barth   

2A Sigurd Jorde X  

2B Erik Velldal X  

2C Maiken Styrmoe Kommer ikke Kommer ikke 

3A Jannie Solset   

3B Siri Anne Pedersen    

3C Mensur Sakiri X  

3D Astrid Huitfeldt   

4A Thor Fredrik Eie    

4B Pia Søndergaard   

4C Finn Marius Mcalinden   

5A Ayan Bashir    

5B Lisa Vogt-Lorentzen   

5C Fredrik Horn   

6A Hans Kristian Eide X  

6B Elin Bøe Elgsaas X  

6C1 Adil Ashraf   

6C2 Elin Nordgård   

7A Olav Torbjørn Skare X  

7B Hilde Jørgenvåg   

7C Siri Ursin Gusland   

 

2 Referent: Olav Torbjørn Skare 

3 Oppsummering 
På grunn av lavt oppmøte og kort saksliste brukte FAU lang tid på samtalen med rektor, som 

informerte om hvordan Kampen skole jobber med læringsmiljøet.  

4 Rektor om læringsmiljøet 
Rektor valgte å konsentrere seg om å fortelle om hva skolen gjør for læringsmiljøet, som er et 

omfattende felt.   

Skolen har en læringsmiljøplan, en slags oppslagsbok for alle skolens ansatte. Samarbeid skole-hjem 

er et av punktene her, og en Sosial ferdighetsplan for 1.-7. trinn med ulike prioriteringer for hvert 
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årstrinn. Alle klassene skal ha et antall læringsmiljøtimer i løpet av skoleåret, og to klassemøter i 

måneden hvor de tar opp ulike spørsmål.  

Osloskolen har en ny læreplan, og Kampen skole får assistanse fra Osloskolen sentralt for å bygge 

opp kompetanse om å jobbe videre med læringsmiljøet i tråd med denne. Sosial og emosjonell 

læring er like viktig som faglig læring, og vektlegges begge med 50%, og opplæringen legges opp så 

elevene ikke skal bli redde for å gjøre feil. Den nye lekseordningen med bare leselekse og en time 

digitale oppgaver (f.eks. Multismart) inngår i dette, selv om ordningen hittil ikke er gjennomført på 

hele skolen. 

De foresatte har også et ansvar for å forhindre utenforskap, med tiltak som ”pristak” på 

bursdagsgaver og andre frivillige fellesaktiviteter, og hvordan vi snakker med barna våre om de andre 

barna på skolen.  

Temaer som dette må være viktige på foreldremøtene.  

5 Informasjonsflyt 
Det har i det siste kommet en del dårlig kritikk på informasjonsflyten til Kampen skole. Hendelser blir 

ikke meldt om. Vi vil gjerne høre mer om dette fra ledelsen. Skole-SMS koster mye penger, så 

Skolemelding (App-en) vil være mer og mer viktig.  

I informasjonen fra Aks er det mye å hente, det er veldig vanskelig å hente fram ukeplaner og annen 

informasjon. Det bør gå an å få ukeplanene her som Skolemelding sammen med skolens planer. 

Dette er en løsning som vil være arbeidsbesparende både for skolen og foreldrene. 

Skolen gjør en vurdering fra gang til gang om hva de skal rapportere om uønskede hendelser. Ved 

noen hendelser, som hærverk, vil det sannsynligvis være gunstig at de som står bak får minst mulig 

oppmerksomhet. 

6 17. mai og FestivalKampen 
Siri Anne og Mensur rapporterer: 

Utsatt 

Informasjonspunkter 
7 Driftsstyret 
Elin Bøe Elgsaas har vært på driftsstyremøte og forteller litt om hva de tok opp. 

Utsatt 

8 KFU 
Elin Bøe Elgsaas har vært på KFU-møte og forteller litt om hva de tok opp. 

Utsatt 
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9 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 

Det har kommet innspill på hva skolen gjør konkret. 

Rektor kommer tilbake til dette senere. 

10 Invitere politiet 
Politiet tok kontakt for våren 2018 og ville ha et møte. Ønsker vi besøk fra politiet? 

Vedtak: FAU ønsker at Hans Kristian inviterer politiet til et møte. 

11 Skal FAU stiftes som forening 
Vi kan enkelt registrere FAU som en forening. Maler for stiftelsesdokumenter og vedtekter er lastet 

ned. De er vedlagt sist i sakslista. 

Vedtak: Utsatt 

12 Eventuelt 

13 Møteplan videre 
torsdag 07.mars 2019 

torsdag 04.april 2019 

- Valg av rep. til DS 

torsdag 02.mai 2019 

torsdag 06.juni 2019

https://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2018/evnerike-elever.html


 

 

 


