
Referat FAU-møte 27. Februar 2020
Saker:
1. Besøk av nærpolitiet:

Gørild fra Politiets forebyggende Enhet Sentrum tok seg tid til å informere om enhetens 
arbeid på Kampen og omegn. Hun opplever at Gamle Oslo er en engasjert bydel som 
satser på gode oppvekstmiljøer. Bydelen har mye å tilby av lavterskeltilbud. Gøril mener 
Kampen er en veldig fin skole, men at det har vært en del uro i skolegården. Mange 
bruker skolegården etter skoletid, og unge som har gått på skolen før eller som tilhører 
et belastede miljø, søker hit på kveldene. Det er noe bruk og salg av narkotika, 
ungdomsgjenger treffes blant annet i forbindelse med oppgjør seg imellom og det har 
vært episoder hvor yngre barn har blitt snakket stygt til slik at de følte seg utrygge. 

Patruljerende politi og forebyggende prøver å følge opp, men på grunn av 
omorganisering i politiet har det vært noe mindre patruljering. Politiet erfarer at noe av 
Vaterlandsmiljøet har trukket oppover mot Kampen/Ensjø, mot Oslo S og Akerselva. 
Dette følger politiet med på. I tillegg er utbyggingen på Ensjø ført til at området er blitt 
mer åpent og tilgjengelig, og dette er også med på å øke tilgangen. Byggingen av nytt 
Jordal Amfi er også en faktor som spiller inn; det fører til uro og at flere ungdommer 
trekker mot Kampen. Det forventes at når dette står ferdigstilt så vil «trykket mot 
Kampen» reduseres.

Etter juleferien ble det brukt fyrverkeri i skolegården og dette førte til alvorlige skader på 
elektrisk anlegg. Gørild opplever at politiet har et godt samarbeid med rektor i 
forbindelse med disse hendelsene, og at skolen raskt tar kontakt med politiet. 

Gøril understreket at Kampen ligger sentrumsnært og at det derfor er viktig at voksne er 
tilstede når barna er ute og leker. Hun sier at Kampen tidligere hadde velfungerende 
natteravning. Hun anbefaler at foreldrene arrangerer ravning siden det er erfart at dette 
er det beste tiltaket for å trygge nærmiljøet. 

Nettvett:

Oppfordrer foreldrene til å snakke med hverandre om felles retningslinjer og godt 
nettvett. Det er særlig sårbare elever som er utsatt for uønsket oppmerksomhet og 
nettkriminalitet. Det kan være vanskelig for barn å kjenne grensene for adferd på nett og 
de trenger rettledning fra voksne og foreldre. Gøril løfter fram Barnevakten.no som en 
godt oppdatert kilde til informasjon. Politiets Nettpatrulje er også tilgjengelig for å svare 
på spørsmål knyttet til nettvett. 

http://barnevakten.no


Innspill fra FAU:

Fremdeles for lite lys i skolegården og på fotballbanen. Barna leker i mørket og det er 
vanskelig å få oversikt over skolegården. Gørild vil legge inn en anbefaling om dette til 
bydelen, men anbefaler at vi gjør det samme. Hun tipser om appen Bymelding hvor 
man enkelt kan melde inn saker til Bymiljøetaten.

FAU oppfordret politiet til å opprettholde patruljeringen på Kampen, særlig fram til Jordal 
Amfi ferdigstilles høsten 2020. 

 

2. Natteravning

Vedtak: Det ble vedtatt at FAU ved Kampen skole skal igangsette ravning hvor de 
foresatte skal være med.

Det er allerede vært dialog med naboskolene; Vålerenga, Hasle og Jordal slik at vi kan 
lære av hverandre og samarbeide. 

Det ble satt ned en Ravnekomite som består av: Mensur, Pia, Jannie og Siri Anne. Ved 
neste skal komiteen legge frem et forslag om hvordan dette skal organiseres.

 

3. Sparebankstiftelsen

Siri Anne har søkt sparebankstiftelsen om penger til å ruste opp 
skolegården, det forventes svar i løpet av mai måned.

 

4.Tilbakemelding fra rektor Hanne på spørsmål om en grønnere 
skolegård.

Vedr. spørsmål om basketkurvene og at plasseringen ikke fungerer så godt, så skriver 
hun at elevrådsstyret også har tatt opp dette. Skolen prøver å tenke ut en bra løsning 
og har brukt et nett i metall på den ene kurven, for å se om det funker bedre å skyte på 
den.

Når det gjelder spørsmål om å erstatte trær som er blitt felt ved veien og plante enda 
flere, så har ledelsen på skolen meldt inn dette til Undervisningsbygg og sagt ifra om at 
skolen ønsker flere trær. Skolen har en avtale med Bymiljøetaten, som utvider 



Skedsmogata 40 cm inn i skolegården, om at de skal erstatte de trærne som ble fjernet. 
Rektor Hanne har bedt om at de ser på muligheten for å få litt flere trær enn det som 
opprinnelig sto der.

BYM skal også sette opp bordtennisbord og lage sittebenker på arealet som nå er bak 
presenningen

Et tre midt i skolegården kan være en god ide, men det må tas hensyn ift tilgjengelighet 
for utrykningskjøretøy til alle innganger, samt snøbrøyting.

Ved spørsmål om hva som er tenkt i forhold til at Kampen skole er en humlevennlig 
skole, så skriver rektor Hanne at skolen har en egen komite for humlevennlig skole, og 
det er klasser som er humlefaddere og som har undervist de andre klassene om 
humlene og humlenes betydning. Skolen har fått to nye, store humlehotell som skal tas i 
bruk til våren.

Skoleledelsen har tidligere spurt FAU om noen av representantene kunne tenke seg å 
stille i komiteen for humlevennlig skole, men ingen meldte seg. Hun ber om at FAU 
igjen kan vurdere dette.

Vi er enig om at det bør sitte en representant i denne komiteen, og en i FAU er blitt 
spurt.

5. Frivillighetsmidler

Siri Anne har sendt søknad om frivillighetsmidler til bydel Gamle Oslo. Det er søkt om 
ca.30.000 kr for å arrangere en Mini-festival i skolegården en ettermiddag; med utekino 
og musikk for elevene og foreldrene. Svar kommer i slutten av mars.

 

6. Permisjoner fra opplæringen.  

I følge permisjonsreglementet https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/  står det: "Det er ikke vanlig å gi 
permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert 
fravær." 

Rektor Hanne skriver at skolen ikke har skjerpet inn praksisen med å gi permisjoner til 
feriereiser, men i periodene rundt skoleferiene er det stort fravær pga dette. Skolen har 
175 fridager, og skolen ønsker at foresatte planlegger reiser når det er skolefri.

https://urldefense.com/v3/__https:/www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/__;!!M12l6qNq_w!75LFS6NDVcfWiJkCSImd29rwqVqOJx-EyklP6oL2hSHpMPhAAjs1DnNWuLnLf4Kw7jTD$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/__;!!M12l6qNq_w!75LFS6NDVcfWiJkCSImd29rwqVqOJx-EyklP6oL2hSHpMPhAAjs1DnNWuLnLf4Kw7jTD$


FAU skjønner at dette ikke er en ønskelig situasjon, og er enig i at det godt kan sendes 
ut påminnelser til de foresatte om permisjonsreglene. Det kan for eksempel også være 
mer fokus på det under foreldremøtene.

 

7. SMU

Natalia og Hege informerte fra Skolemiljøutvalgets (SMU) møte.

Første møte på lang tid, men det er nå satt opp plan for møter fram til sommeren.

Saker var:

Bygging av støyskjermer

Toalettvask og problematikk knyttet til dette.

SMU har etterlyst elevundersøkelse og foreldreundersøkelse fra skolens ledelse samt 
skriftlige planer for hvordan skolen jobber med psykososialt miljø.

Det ble også lagt fram et ønske om konkrete planer for hvordan man fremmer 
integreringsarbeid ved skolen. 

 

Både Natalia og Hege er positive til å fortsette etter sommerferien, slik at de sitter i SMU 
et helt år.

 

8. Driftstyret

Jannie informerte fra driftstyret. 

Skolen har søkt og fått midler til å pusse opp toalettene.

Skolen sliter økonomisk på grunn av kostnader knyttet til lærernormen. Skolen hadde et 
underskudd på 3 millioner i 2019 som må dekkes inn. Dette innebærer kutt i bemanning 
og aktivitet. Driftsstyret skal gjøre et forsøk på å få ettergitt noe av gjelden.

IKT: Det er planer om innkjøp av nytt utstyr, men dette forutsetter innvilgelse av søknad 
om friske midler.

 



Saker til neste møte:

● TV-titting i skoletiden
● 17.mai-starte forberedelser
● Vårdugnad
● Belysning i skolegården.
● Psykososialt miljø ved Kampen skole

 

Neste møte: 26. mars


