
Referat FAU-møte 21. januar 2021  
 

FAU-representanter ved Kampen skole 
2020/2021 

Møtt 
 

1A Sigrun Larsen Reisæter X sigrunlr@gmail.com 

1B Hawi Anwar    X hawijuhar@hotmail.com  

1C Anjali Assumall Brynnildsen   anjaliassumall@googlemail.com  

2A Jan Olav Larssen   X janolav@gmail.com 

2B Hege Molvik Pedersen   X hegemp@gmail.com  

2C Tatjana Borgan  borgan.tatjana@gmail.com  

3A Ole Bendik Steinsland   olebendik@gmail.com  

3B Guro Ramsøy Halle  X guroraha@gmail.com  

3C Carl Martin Jahren  X 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  X kd@ecco.com  

6A Catharina Nes   catharinanes@hotmail.com  

6B Leidolv Magelssen  X leidolv@gmail.com  

6C 
Helga IIselin Wåsteh  

Angelica Kaberis 

X helgaiselin@gmail.com  
 
 
angelica1st@hotmail.com 

7A Anne Løyning  X superduperanne@gmail.com 

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

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

    

    

    

Referent: Siri Anne Pedersen 
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1. Avdelingsleder for 1.-3. trinn Kim Andre Lyngås la frem resultatene fra 

trivselsundersøkelsen. 

 

 

Dette er andre året undersøkelsen gjennomføres; den ble på Kampen skole gjennomført i 

uke 44-45. Det er en trivselsundersøkelse for trinn 1.-4. trinn for å sikre at de yngste 

skolebarna får gi uttrykk for hva de synes om skolemiljøet. 

Skolen har hatt etterarbeid og sett på hva man bør jobbe med for å forbedre, og hva man 

skal opprettholde. Som eksempel scorer elevene høyt på vennskap, men lavt på medvirkning. 

Vedlagt dette referatet ligger spørreskjemaet til undersøkelsen, og Kims presentasjon. 

 

Noen spørsmål ble stilt; blant annet hva skolen gjør med de 5 % som sier at de ikke har en 

god venn på skolen. Kim sier at de elevene som har det vanskelig, følges opp. Det holdes 

elevsak-møter en gang i uken, og sosiallærerne tas med i oppfølgingen. 

Det fungerte veldig godt å ha Trivselsledere i skolegården, men dessverre er dette en 

utfordring nå hvor det er koronatiltak. Ordningen vil gjenopptas så snart det er mulig. 

https://kampen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/trivselsledere/ 

FAU ønsker at det skal være flere voksne ute i skolegården. 

Det er ønskelig at resultatene sammenlignes med andre Osloskoler, Kim vil undersøke dette 

og sende tallene til FAU. 

 

Noen tall fra Trivselsundersøkelsen:  

 ( prosentdelen viser hvor mange som svarte JA) 

• 95 %  at de har en god venn på skolen. 

• 78,6 %  at de får hjelp av en lærer når de trenger det. 

• 75 %  at de får være med på leken. 

• 46,8 % at de får være med å bestemme i leken. 

• 27,6 % at de får være med å bestemme hvordan de skal jobbe på skolen. 

 

 

  

2. Kveldsravning 

Foresatte ved Kampen skole satte i gang med kveldsravning fra 4.januar, og det ser ut til å 

fungere fint. Stor applaus til 1.klassetrinnet som har tatt seg kjølige rusleturer i januar☺ 

Siri Anne har kontakt med Vålerenga skole som også startet med ravning på nyåret, og Jordal 

skole som har hatt denne ordningen en god stund. Jordal skole vurderer å gjennomføre 

ravningen litt senere på kvelden, siden vi starter kl.18. På den måten supplerer vi hverandre. 

 

 

3. Søke grønne midler? 

Bydel Gamle Oslo har en tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til 

miljøet og nærmiljøet. Siri Anne trodde fristen var utgått, men Leidolv fant ut at det ennå er 

tid. Frist er 12.02.2021. Siri Anne, Leidolv og Sigrun vil holde i dette og se om vi får sendt en 

søknad på vegne av Kampen skole. Skolen har jo som mål å være humlevennlig, for 

eksempel, kan man søke midler til et tiltak som bygger opp under dette? 

 

4. Alternativ 17.mai-feiring 

Oslo kommunale foreldreutvalg (OKF) søker foresatte som ønsker å sitte i en arbeidsgruppe 

https://kampen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/trivselsledere/


som kan jobbe med hvordan 17.mai-feiringen i år kan feires. Ideer og erfaringer skal 

utveksles på tvers av alle skolene i hele Oslo. Det er grunn til å tro at det blir en annerledes 

feiring i år også, så det er viktig at vi ser på hvordan man kan gjøre det beste ut av 

situasjonen. 

Vi avtaler at de som ønsker å sitte i denne gruppen, sender epost til Siri Anne i løpet av 

morgendagen 22.01. 

 

5. Stygt språk 

Leidolv har med en sak fra 6.trinnet, men som er aktuelt for alle. 

Foresatte er bekymret over språkbruk blant elever ved skolen. Det kan virke som om det er 

blitt lavere terskel for å kalle hverandre for «homo», «transe», «gay». 

Ledelsen er blitt kontaktet vedrørende bekymringen, og FAU har foreløpig ikke informasjon 

om hvordan dette følges opp.  

FAU ønsker å vite mer om omfanget av problemet og ha en dialog med skolen. Hvis FAU kan 

bidra med noe, så er vi veldig positive til dette. Vi tenker at det kan være en god ide å hente 

inn ressurser utenfra, som eks Skeiv Verden eller dembra.no. 

Siri Anne innleder dialog med skolen, dette følges opp ved neste FAU-møte. 

 

 

6. Arbeidsmiljøet på skolen  

FAU vil gjerne vite hvordan det går med prosessen på Kampen skole, og ønsker at ledelsen gir 

en oppdatering ved neste møte. Har de kommet frem til konkrete tiltak?  

Siri Anne har snakket med rektor Hanne, som sier at prosessen går sin gang, men at det er 

utfordrende å ikke kunne møtes fysisk men kun digitalt.  

Mer om dette ved FAU-møtet i februar. 

 

7. Driftstyret ved Jannie 

Innsparing av generert merforbruk fra 2019: 

- Korona-utgifter totalt i 2020 kommer på ca. 1,5 mill kr. Ca. 1 mill kr av dette er blitt 

refundert. 

- Skolen har spart ca. 1,5 mill kr i budsjettåret 2020, ca. 500.000 kr mer enn budsjettert. 

Driftsstyret vedtok budsjett for 2021, under forutsetning av at underfinansieringen for 

samisk undervisning blir dekket inn. 

 

Neste FAU-møte er den 18.02.20 kl.19 på Teams. 


