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FAU-representanter ved Kampen skole 
2020/2021 

Møtt 
 

1A Sigrun Larsen Reisæter x sigrunlr@gmail.com 

1B Hawi Anwar     hawijuhar@hotmail.com  

1C Anjali Assumall Brynnildsen  x anjaliassumall@googlemail.com  

2A Jan Olav Larssen   x janolav@gmail.com 

2B Hege Molvik Pedersen   x hegemp@gmail.com  

2C Tatjana Borgan x borgan.tatjana@gmail.com  

3A Ole Bendik Steinsland   olebendik@gmail.com  

3B Guro Ramsøy Halle  x guroraha@gmail.com  

3C Carl Martin Jahren   cmjahren@gmail.com 

4A Tone Margrethe Lærum x 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 tilsirianne@yahoo.com  

5C Tonje Røed  x tonjeroed@gmail.com  

5D Kristine Søby   kd@ecco.com  

6A Catharina Nes   catharinanes@hotmail.com  

6B Leidolv Magelssen  x leidolv@gmail.com  

6C 
Helga IIselin Wåsteh  

 helgaiselin@gmail.com  

7A Anne Løyning  x superduperanne@gmail.com 

7B Viktoria Lindberg  x viktoria.lindberg@gmail.com 

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

Angelica Kaberis 
 

angelica1st@hotmail.com  

 
Morten Rosenkvist 

  

 Kristine Dahl   

 

Referent: Helene Samuelsen  
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1. Rektor Hanne Dannevig Hauge legger fram resultater fra elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år fra 5-7. trinn på Kampen skole. Klassene har blitt 

forberedt på undersøkelsen ved blant annet gjennomgang av begreper og skalaene. 

Presentasjonene som rektor holdt ligger som vedlegg til referatet. Undersøkelsen blir 

etterhvert publisert på https://skoleporten.udir.no/. Dataene brukes både til arbeid med 

læringsmiljøet lokalt på skolen, og de ligger til grunn for forskning.   

 

Noen få utvalgte og interessante tall fra Kampen skole (KS):  

(Til info: Skalaen går fra 1 til 5, hvor 5 er høyt skåre)  

• 212 elever hadde svart på tidspunktet rapporten ble hentet ut 

• Trivsel: KS 4,3 – samme snitt som resten av Oslo  

• Arbeidsro i timen: KS 3,2. Snitt Oslo 3,6 

• Som forventet skårer KS svært lavt på tilfredshet med toaletter: 1,7. Snitt Oslo: 2,8. 

Doene er nå under oppussing, så her er vi optimistiske!  

• Andel elever som opplever mobbing er høyere på KS enn i Oslo i 2020: KS: 7,1 % av 

elevene oppgir at de er mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tall for 

2019: 5,6. Snitt i Oslo 2020: 6,8%. Det er altså en økning fra 5,6% i 2019 til 7,1 i 2020.  

• Undersøkelsen stilte også spørsmål om læringsmiljøet i tiden med hjemmeskolen 

pga. korona. Tallene her viser at blant annet at flere elever opplevde at de ikke 

hadde et sted de kunne sitte i fred å gjøre skolearbeid, og at de ikke alltid hadde 

tilgang til datamaskin hjemme.  

Etterarbeid:  
Trinnene har fått rapporter med resultater fra flere år, og jobber med å identifisere områder 
de skåret lavt på. Sammen med tre områder som er definert fra sentral ledelse jobbes det nå 
med utforming av mål, tiltak og prosesser videre. Fokus skal være på:  

• Legge til rette for elevmedvirkning i alle klasser  

• Sikre arbeidsro 

• God undervisning gir godt læringsmiljø  

• Mestring og læring gir godt arbeidsmiljø  

• Styrke den solide timen, lærernes undervisningsledelse og ansvar for innramming.  
I etterkant av rektors presentasjon ble det åpent for noen spørsmål og diskusjon.  
 
FAU ønsker å bidra inn i arbeidet med mobbeproblematikk, og vil følge opp dette over nyttår.  

 

2. Besøk fra mobbeombudet 

Det jobbes med å få til et møte på nyåret, Siri Anne Pedersen holdet i kontakten.  

 

3. Kveldsravning settes i gang fra januar 2021 

Vålerenga skole setter i gang kveldsravning fom. januar 2021, og Kampen skole følger på. 

Sigrun Reisæter og Siri Anne Pedersen har laget infoskriv og vaktliste som sendes ut før jul. 1. 

klasse starter allerede i januar. Tidspunktet for ravning blir fra 18-20, også vurderer vi å skyve 

tidspunktet til 19-21 utover våren.  

 

4. Trygg skolevei og hjertesoneprosjektet 

Det kan synes som det er en negativ utvikling når det gjelder trafikksituasjonen på Kampen, 

og dermed mer utrygg skolevei for barna. Det informeres om at Miljøpartiet De Grønne 

jobber med å få innført 20 km/t som fartsgrense i gatene på Kampen.  

https://skoleporten.udir.no/


Siri Anne Pedersen foreslår at vi undersøker mulighetene for å trygge kampenbarnas skolevei 

gjennom å bli hjertesoneskole. Hjertesoneprosjektet er et samarbeid mellom den enkelte 

skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg Trafikk hvis mål å gjøre skoleveien tryggere for elevene 

ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. Det handler blant 

annet om symboler som minner om at gatene våre er skolevei.  

 

Hege Molvik Pedersen og Siri Anne Pedersen undersøker eventuell deltakelse i prosjektet 

nærmere. Og Siri Anne kontakter FAU på Tøyen og Gamlebyen skole, som allerede er 

hjertesoneskole, og hører om samarbeidet og eventuelle resultater. Vi følger opp saken på 

neste FAU-møte, og vurderer da om vi skal sette ned en arbeidsgruppe knyttet til trygg 

skolevei.  

Les mer om hjertesoneprosjektet her: 

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/hjertesoner-tryggere-skolevei/#gref 

 

5. Undersøkelsen av læringsmiljøet på Kampen skole:  

Hege Bøvelstad har laget en spørreundersøkelse for å få en bedre oversikt over 

læringsmiljøet på Kampen skole. Dette besvares av klassens FAU-representant, da basert på 

kunnskapen vedkommende har eller skaffer om den enkelte klasses læringsmiljø. Vi drøfter 

resultatene av denne på et FAU-møte over nyttår, og vurderer da hvordan vi evt. skal bruke 

denne informasjonen videre.  

Vi fikk i diskusjonen som fulgte vite at 25% at lærerne sluttet i jobben i 2019, og at tallene for 

2020 er etterspurt.  

 

6. Eventuelt 

Koronasituasjonen: Det kom inn spørsmål om det er mulig å få ledelsen til å redegjøre for 

skolens rutiner når det er påvist koronasmitte på skolen. Her landet diskusjonen på at disse 

rutinene er det helsemyndighetene som instruerer, og skolen videreformidler informasjon 

som de får fra dem.   

 

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/hjertesoner-tryggere-skolevei/#gref

