
Referat fra FAU-møte 18. februar 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  

 

 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   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   kd@ecco.com  

6A Catharina Nes   catharinanes@hotmail.com  

6B Leidolv Magelssen   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   helene.samuelsen@gmail.com 

 
Astrid Hygen Meyer x 

 

 
Morten Rosenkvist x 

 

 Kristine Dahl x  

mailto:sigrunlr@gmail.com
mailto:hawijuhar@hotmail.com
mailto:anjaliassumall@googlemail.com
mailto:janolav@gmail.com
mailto:hegemp@gmail.com
mailto:borgan.tatjana@gmail.com
mailto:olebendik@gmail.com
mailto:guroraha@gmail.com
mailto:cmjahren@gmail.com
mailto:tonema2@hotmail.com
mailto:hegeboevelstad@gmail.com
mailto:olegreve@hotmail.com
mailto:jannie.solset@gmail.com
mailto:tilsirianne@yahoo.com
mailto:tonjeroed@gmail.com
mailto:kd@ecco.com
mailto:catharinanes@hotmail.com
mailto:leidolv@gmail.com
mailto:helgaiselin@gmail.com
mailto:superduperanne@gmail.com
mailto:viktoria.lindberg@gmail.com
mailto:helene.samuelsen@gmail.com


 

Referent: Tonje Røed 

 

1. Arbeidsmiljøet på Kampen skole 
 
Avdelingsleder Torbjørn Labråten, som leder arbeidsmiljøgruppa på skolen, skulle legge fram 
strategisk plan for 2021 og oppdatere FAU om arbeidet med arbeidsmiljøet, men vi vi ble enige om å 
vente med strategisk plan på grunn av artikkelen om Kampen skole i nettavisen VårtOslo publisert 
dagen før. Arbeidsmiljøgruppa har vært kjent med at det skulle komme en sak, men er overrasket 
over hvor krass artikkelen er og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene. Innholdet virker ikke oppdatert 
på situasjonen slik den er i dag og de arbeidsmiljørettede tiltakene nedlagt ved skolen siden varselet i 
2019.   
Det er mange på som jobber hardt for å skape en god skole, og i et møte med medbestemmelses-

utvalget samme dag var det enighet om at mye har begynt å løsne, og at ting går i riktig retning. Det 

er positivitet og engasjement blant lærerne, og de trives på jobb. I ledergruppa har de kommet et 

godt stykke på vei med bedret kommunikasjon og åpen dialog. Det er blitt gitt HMS-støtte og bl.a. 

veiledning i gruppepsykologi av to psykologer fra Aleric (engasjert av Utdanningsetaten). 

Arbeidsmiljøgruppa skal ha sju møter framover mot våren. I strategisk plan er det et mål å beholde 

ansatte på skolen og unngå at lærere slutter fordi de ikke trives. Struktur, rutiner og kommunikasjon 

er høyt prioritert. Det strukturelle har vært en av hovedutfordringene, og nå er det svært viktig at 

avtaler, planer og rammeverk kommer på plass for neste skoleår.  

En arbeidsmiljøsak er en langsiktig prosess og det finnes ingen quick fix. Det har vært ekstra krevende 

nå man ikke har kunnet møtes fysisk på grunn av pandemien.  

FAU er enig i at artikkelen i VårtOslo 17. februar er unyansert og uforholdsmessig krass. FAU har tiltro 

til arbeidsmiljøgruppa, den nye ledergruppa og prosessen skolen nå er i, selv om det tar tid.  

FAU er fortsatt bekymret for høy lærerutskiftning og konsekvensene for elevene. Åpenhet og 

informasjon er svært viktig generelt, og spesielt i forbindelse med personalbytter, der rutiner for når, 

hvem og hvordan det informeres må være på plass. Foresatte har ulike erfaringer, men flere har hatt 

positive erfaringer med samarbeid med skolen den siste tiden i forbindelse med lærerutskiftninger, 

og mener skolen har funnet gode løsninger.  

Spørsmål om artikkelen i VårtOslo bør imøtekommes på en eller annen måte for å dempe bekymring 

i foreldregruppa og unødig støy. Saklig informasjon er viktig. Skolen anbefales å informere, FAU kan 

også bidra med nyansering. 

Det er også et økonomisk aspekt i arbeidsmiljøsaken, ressursmangel gjør det situasjonen ekstra 

krevende. Kan FAU bidra med noe her? 

  

2. 17. mai-feiring 

 

Siri Anne sitter i arbeidsgruppe for alternativ 17.-maifeiring i Oslo kommunale foreldreutvalg, som 

skal legge fram forslag om hvordan 17. mai kan feires i år. Det er behov for foreldre som vil sitte i 17.-

mai-komiteen.   

 



3. Mobbeombud 
 
Mobbeombud Kjerstin Owren holder digitalt foredrag for ansatte og foresatte 24. mars kl. 17. Det er 
behov for flere foreldre som vil sitte i gruppa som jobber mot mobbing.  
 
4. Grønne midler 

 

Siri Anne har søkt om «grønne midler» - 60 000. Det foreslås et skoledrivhus som kan stå ved 

sykkelstativene (noen av sykkelstativene kan fjernes). Humlevennlige busker kan plantes rundt. 

Kampen Vel kan muligens bistå med vanning i sommerferien. Det er behov for foreldre til en gruppe 

som jobber med «grønne midler»-tiltak.  

 

 

5. Belysning på fotballbanen 
 

Etter at bymiljøetaten fjernet den midlertidige belysningen på fotballbanen nedenfor skolen, har det 

i vinter vært for mørkt om kveldene til at banen kan brukes til løkkefotball mm. Bymiljøetaten drifter 

ikke banen i vinterhalvåret og vil ikke sette opp permanent belysning. 

Med mye byfortetting er det viktig å utnytte de eksisterende arenaene som er tilgjengelig for 

uorganisert idrett, og banen er viktig  for lokale barn og unge. Det har vært skissert ulike planer for 

banen tidligere, blant annet tilrettelegging for allidrett. Tverga (ressurssenter for egenorganisert 

idrett) kan muligens kontaktes for råd. Men: Hvis man får gjennomslag for permanent belysning og 

undervarme vil banen sannsynligvis etter hvert ble overtatt av organisert idrett.  

Det er muligens ikke en FAU-oppgave å jobbe for permanent belysning/utvikling av banen. FAU 

ønsker fortrinnsvis at fotballbanen innlemmes i skoleområdet. Dette har også rektor vært positiv til. 

Usikkert hva som skal til, FAU bør bringe dette på banen igjen og jobbe mot en slik løsning. 

 

6. Andre saker 
 
Kveldsravning: Det har vært dårlig oppmøte enkelte kvelder, sannsynligvis fordi foresatte har ikke har 

fått med seg eller glemt når de er satt opp på ravning. FAU-representanten i hver klasse bør minne 

de andre foresatte i klassen om hvilken uke klassen har ansvar for og sende ut vaktlistene.  

Mobbing: Noen foresatte på småtrinnet reagerer på mobbing og utestengning blant elevene og lurer 

på hva som gjøres på skolen med dette og hvordan det følges opp når foresatte eller elever gir 

beskjed til lærer. FAU vil gjerne ha flere i gruppa som jobber med mobbing, og oppmuntrer også 

foresatte utenfor FAU til å melde seg til dette.  

 

Neste FAU-møte er 18. mars kl.19.00 på Teams. 


