
 

Referat FAU-møte 23. januar 2020 
 

1 Navn på de som møtte: 
Klasse FAU-rep Møtt Vara 

1A Jan Olav Larssen   

1B Natalia Mathisen   

1C Tabea Glahs   

2A Ole Bendik Steinsland   
2B Guro Ramsøy Halle   

2C Caspar Barth x  

3A Cecilie Nodland x  

3B Hege Marie Bøvelstad   

3C1 Ingrid Røise Kielland x  

3C2 Renate Hauge   

4A Jannie Solset x  

4B Siri Anne Pedersen  x  

4C Mensur Sakiri   

4D Andre Grande-Breyholtz x  

5A Catharina Nes   

5B Pia Søndergaard x  

5C Finn Marius Mcalinden   

6A Rebecca Røsand   

6B Viktoria Lindberg x  

6C Ingrid Kielland x  

7A Lital Eide x  

7B Ninja Sandemose  Trine Pleim Sandvik stilte som vara 

7C Adil Ashraf   
 
2. Referent:  
Caspar Barth 
 
3. Siri Anne informerer  

- Spørreundersøkelse blant elevene viste stort flertall for leksefri skole, 
men dette har ikke blitt innført da Rektor ønsker at flere 
undersøkelser gjøres i forkant. FAU anmoder rektor om å informere 
foreldre og elever rundt detaljer og gjennomføring av leksefri skole. 

 



- FAU tok også opp arbeidsmiljøet for lærere og elever ved Kampen og 
kom fram til at FAU ønsker å innhente mer informasjon om hva FAU 
kan bidra med for å understøtte arbeidet for gode kår for elever og 
lærere.  

 
4. Jannie har vært på driftstyremøte og informerer 

- Gjennomgang av budsjett. Skolen har pådratt seg seg 3 millioner i 
gjeld som skal tilbakebetales over tre år. Dette vil desverre påvirke 
driften.  

- Det er en del utfordringer med hærværk på skolen som fører til større 
utgifter. Skader inntil 200 tusen må skolen erstatte selv.  

- Lærerrepresentantene oppfordrer til økt satsning på IKT og foreslår 
utrustning av nytt IKT-rom 

- Økt fokus på inspeksjon i friminuttene. 
 
5. Natteravner 
FAU oppfordrer skolens foreldre til å få igang natteravning i nærområdet. 
Siri Anne forhører seg med Siri Ursin om det finnes lister man kan 
opprette/gjenoppta. Det skjer mye hærværk i skolegården på kveldstid som 
koster skolen mye penger. Om vi sammen passer litt bedre på skolen på 
kveldene vil dette komme elevene til gode på dagtid. 
 
6. Områdemøte 
Siri Anne orienterte om gode erfaringer med miljøterapeuter på Ekeberg for 
bedring av det psykososiale miljøet blant elevene. 
 
7. Foredrag med mobbeombudet 
Siri Anne orienterte. 
Foredraget er et tilbud for foresatte og ansatte ved Kampen. 
Ny dato: Tirsdag 31. Mars. 
Vi trenger hjelp til reklamering og rekruttering. 
Praktisk komité: Caspar, Lital stiller som kaffekokere og riggere. 
 



8. Kampenfestivalen 
FAU ønsker en større involvering i Kampenfestivalen der foreldre kan bidra 
på en positiv måte med planlegging og gjennomføring. 
Lital melder seg til kampenfestivalkomiéen. 
 
9. Nettvettkurs 
FAU ønsker at nettvettkurs tilbys for elevene på 4. Trinn. 
Klassekontakter/FAU representanter på 4. Trinn koordinerer seg imellom 
og vurderer ulike løsninger til neste møte. 
 
10. Gjenglemt tøy 
Det ble foreslått at det settes av skoletid hvor elevene kan se igjennom 
gjenglemt tøy og plukke med seg det som tilhører dem. 
Om det etter gjennomgang ligger igjen klær som ingen tar eierskap til 
ønsker FAU å åpne for at foreldre kan overta hittegods de måtte ha bruk 
for. På denne måten fremmer vi ombruk og skaper mindre potensielt avfall. 
 
 
Avslutningsvis 
Klassene oppfordres til å søke FAU om midler for å gjennomføre sosiale 
tiltak i klassene. “Bruksanvisning” for søknad finner man på Kampen skoles 
nettsider. 
 
 
Neste møte: 
27. Februar klokken 19.00 
 
 


