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FAU-representanter ved Kampen skole 
2020/2021 

Møtt 
 

1A Sigrun Larsen Reisæter  
vara: Katrine Ziesler 

X (nestleder) sigrunlr@gmail.com 
katrinez@gmail.com 

1B Hawi Anwar    X hawijuhar@hotmail.com 

1C Anjali Assumall  
 

anjaliassumall@googlemail.com 

2A Jan Olav Larssen  
Thomas Wiborg 

X 
X 

janolav@gmail.com 
thomas.wiborg@nrk.no 

2B Hege Molvik Pedersen   X hegemp@gmail.com 

2C Tatjana Borgan 
vara: Yvonne Eriksen 

 
borgan.tatjana@gmail.com 

3A Ole Bendik Steinsland  
 

olebendik@gmail.com 

3B Guro Ramsøy Halle  
 

guroraha@gmail.com 

3C Carl Martin Jahren 
vara: Therese Margrethe Reitan 

X cmjahren@gmail.com 
tessam@getmail.no 

4A Tone Margrethe Lærum  
 

tonema2@hotmail.com 

4B Hege Marie Bøvelstad  X hegeboevelstad@gmail.com 

4C Ole Greve  X olegreve@hotmail.com 

5A Jannie Solset X jannie.solset@gmail.com 

5B Siri Anne Pedersen  X (leder) tilsirianne@yahoo.com 

5C Tonje Røed  X tonjeroed@gmail.com 

5D Kristine Søby  X kd@ecco.com 

6A Catharina Nes  
 

catharinanes@hotmail.com 

6B Leidolv Magelssen  X (kasserer/referat) leidolv@gmail.com 

6C 
Helga IIselin Wåsteh  

 
helgaiselin@gmail.com 

7A Anne Løyning  
 

superduperanne@gmail.com 

7B Viktoria Lindberg  
 

viktoria.lindberg@gmail.com 

7C Helene Samuelsen  X helene.samuelsen@gmail.com     

    

 
FAU ber om at evt. nye saker meldes inn til klassens FAU-kontakt før neste FAU-møte som avholdes 

Torsdag den 17.12.2020, kl 19-20.30 

 

SAKER 

 

1. Rektor, Hanne Hauge, informerer fra Nasjonale prøver 5.trinn 2020: 

Nasjonale prøver holdes årlig i regi av utdanningsdirektoratet. Ved Kampen skole er det 5. trinn som 

får nasjonale prøver, og disse ble gjennomført i oktober. På ungdomsskolene er det 8. og 9. trinn som 

har nasjonale prøver. Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet 

semesteret. Prøvene har en varighet på 90 min. Det er elektroniske prøver i lesing og engelsk. Det 

mailto:janolav@gmail.com


gjennomføres også kartleggingsprøver, men dette er ikke det samme som nasjonale prøver. Disse er 

obligatoriske for alle trinn, hvert år. 

 

Formålet med nasjonale prøver er å utvikle skolen videre. Prøvene og resultatene gir info om 

enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å kunne evaluere og 

utvikle videre. Det er veldig få elever som klarer alle oppgavene, det skal være nok opgaver til å 

bryne seg på. Målet er ikke å bli ferdige med oppgavene, men at man skal få nok informasjon til å 

kunne kartlegge elevenes kompetanse. Kompetansen som elevene bør ha for å kunne mestre en 

videre skolegang. Den nasjonale prøve er en måling som viser om skolen klarer sin 

undervisningsoppgave. 

 

Resultatene fra de nasjonale prøvene ble gjennomgått og viser at Kampen Skole gjør det 

gjennomgående bra, noe svakere på engelsk. Skolen er plassert over snittet. Av skolene i bydel 

Gamle Oslo, har Kampen Skole det beste resultatet. Mer detaljer rundt resultatene gis på kommende 

foreldremøter. 

 

Spørsmål til rektor angående korona:  

Har skolen gode planer for for hjemmeskole, i tilfelle man blir tvunget over på hjemmeskole? 

 

Rektor:  

Skolen har fokusert på planer for hjemmeskole for hele klasser når disse må i karantene. Når en 

enkeltelev er hjemme pga karantene, ikke nødv.sykdom, men frisk nok til å få undervisning, er det 

opp til hver enkelt lærer å lage undervisningsopplegg for det barnet som er hjemme. Rektor gjør FAU 

oppmerksom på at lærere og andre ansatte er slitne, grunnet til arbeidsendring pga. 

Koronasituasjonen. Ledelsen er derfor forsiktig med å legge for stort press på lærere. Grunnen  til at 

skolen ikke har noe mer konkret på plass, er at det er mye fravær i personalet. Har vært tøffe tider 

for lærere også. Rektor tar likevel bekymringen med seg videre.  

 

Sprørsmål til rektor angående korona: 

Det vises til nylig info om korona i klasse, hvorfor får vi ikke vite hvilken klasse?  

 

Rektor:  

De som skal i karantene blir satt i karantene, det skal vi være trygge på. Viser til renhold og 

beskyttelse. Skal være like trygt på skolen som før sykdomsutbrudd. I dette tilfelle, er det et 

sykdomstilfelle, og foreldre ba spesielt om at det ikke skulle gis info om klassetrinn. Valgt å vise 

hensyn dette, pga gjennomsiktighet.  

Red.anm.: rektor viser usikkerhet i hvordan man skal tolke personvern og legger seg derfor på et 

strengere nivå enn det som kanskje er nødvendig. 

 

På neste FAU-møte fra Rektor: Eleveundersøkelsen skal gjennomgås. 

 

2. Driftstyret: 

FAU-repr. Janine informerer fra siste driftsstyremøte. 



 Pga korona har skolen hatt betydelige utgifter (f.eks. ekstra renhold). Men disse utgiftene 

skal dekkes av ekstraordinære tilskudd fra Oslo kommune.  

 Elevundersøkelsen skal presenteres på kommende foreldremøter 

 IKT-satsing: Foreldre skal få god informasjon. Gjelder 1. og 4.trinn. som er med i 

pilotprosjektet. Elever skal få lesebrett/nettbrett. Fremdeles i startgropen, settes i gang i 

desember. 

 Fikk Info om arb.miljø-prosessen. Har masse kompetanse til hjelp, og har mange ressurser 

tilgjengelig.  

 Driftsstyret trenger to faste og to vara til å stille fra FAU, til å stille i driftstyret. En av 

foreldrekontaktene må også kunne lede et møte. Janine fortsetter gjerne en periode til. 

Helene Samuelsen melder seg til repr.#2, Jan Olav Larsen og Leidolv Magelssen melder seg til 

vararepresentanter.  

 

3. Mobbing: 

FAU-leder informerer: Har fått mobbeombud i Oslo Kommune, Kjersti Owren, til å stille med et 

elektronisk foredrag. Trenger hjelp til teknisk støtte for gjennomføring. Thomas bistår og lager også 

invitasjoner. 

 

4. Ravning: 

FAU-leder har deltatt på møte med Vålerenga FAU. Vålerenga starter også med ravning. Politiet og 

utekontakt var også til stede på møtet og understreker hvor viktig det er med voksne synlig i 

lokalmiljøet. Politiet har begr. med ressurser, men understreker at Ravner skal ikke overta politiets 

oppgave, men være synlig i lokalmiljøet. Dette har stor effekt. Viktig å formidle til foresatte at dette 

forventes at man stiller opp. FAU-leder og nestleder lager et infoskriv og forbereder en liste der hver 

forelder i hver klasse får hver sin uke man har ansvaret for. Innhenter også informasjon og erfaring 

fra Jordal ungdomsskole som allerede er i gang.  

 

5. Mobilbruk: 

Spørsmål til FAU om hvilke råd som finnes om mobilbruk for barna? 

Dette er noe foreldre i klassen snakker om i foreldremøter/klassemøter. Temaer som skjermtid, 

passende spill, sosiale medier osv. 

 

 

6. Gjenglemte klær: 

Foresatte har ikke tilgang til skolen. Hvordan kan vi lete etter klær? FAU-leder kontakter AKS-leder 

om hvordan vi kan gjøre dette.  

Innspill: 1.klasse har satt ut kasser på finværsdager, sammen med antibac. Fungerte veldig fint. 

 

7. Trygg skolevei:  

Ulik informasjon om hva som skal skje rundt skolen mht fotgjengeroverganger som er borte etter 

arbeid rundt kirken og kirketorget. FAU må kunne kreve trygg skolevei. Er det skolens oppgave å 

følge opp med Bymiljøetaten?  

FAU v/Hege sender et brev på vegne av FAU til Bymiljøetaten og ber om støtte fra rektor i forkant.  

 



8. Belysning:  

Carl Martin: Det etterlyses belysning i skolegården på kveldstid 

Jan Olav Larssen: Purring sendt til vaktmester/rektor på tidsplan for utbedring av belysning i 

skolegården, men har ikke fått svar.  

FAU-leder: Det har kommet mer belysning, men skolen vil ikke gjøre noe med det som ikke fungerer 

før det kommer bedre løsning. FAU er på saken. 

Tone: Har fått svar fra Bymiljøetat angående lys på fotballbanen. Det er ikke aktuelt med lys på 

fotballbanen. Tone sender svar fra Bymiljøetaten til FAU. 

 


