
 

 

Referat FAU-møte 24. september 2020 
Møtested: I gymsalen på Kampen skole. 

 

 

Klasse FAU-rep Møtt Ev. vara 

1A    

1B Hawi Anwar X hawijuhar@hotmail.com 

1C Anjali Assumall X anjaliassumall@googlemail.com 

2A Jan Olav Larssen X janolav@gmail.com 

2B Hege Molvik Pedersen X hegemp@gmail.com 

2C    

3A Ole Bendik Steinsland X olebendik@gmail.com 

3B Guro Ramsøy Halle   guroraha@gmail.com 

3C Caspar Barth  casparbarth@gmail.com 

4A Tone Margrethe Lærum X tonema2@hotmail.com 

4B Hege Marie Bøvelstad  hegeboevelstad@gmail.com 

4C Ole Greve X olegreve@hotmail.com 

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

5B Siri Anne Pedersen 
(referent) 

 tilsirianne@yahoo.com 

5C Tonje Røed 
(Runa Sandnes møtte i 
stedet) 

 
 
X 

tonjeroed@gmail.com 

5D Kristine Søby X kd@ecco.com 

6A Catharina Nes X catharinanes@hotmail.com 

6B Leidolv Magelssen 
Pia Søndergaard 2019/20 

X 
X 

leidolv@gmail.com 

6C Finn Marius Mcalinden X finn@lightsource.no 

7A Anne   superduperanne@gmail.com 

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

7C Helene Samuelsen  helene.samuelsen@gmail.com 

 

Også tilstede: 

Hanne Hauge- rektor ved Kampen skole 

Arve Rønning- ny assisterende rektor 

Kim Lyngaas: avdelingsleder 1.-3. trinn 

Torbjørn Labråten: avdelingsleder mellomtrinnet 

 

 

 



 

 

1. FAU hadde invitert rektor og den nye ledelsen, slik at de kunne presentere seg selv og 

fortelle hva skolens fokusområder er: 

Kort presentasjonsrunde av både ledelsen og FAUs medlemmer. 

De presenterte fire områder det er særlig fokus på nå; 

A) Arbeidsmiljøet på Kampen skole 

I mars 2019 ble det mottatt et varsel fra flere fagforeningsklubber, dette dreide seg om manglende 

tillit blant de ansatte ift skolens ledelse. Utdanningsetaten og Utdanningsforbundet ble involvert, og 

det ble gitt HMS støtte og to spesialister i organisasjonspsykologi følger opp. 

Det er gjennomført samtaler på alle trinn. 

Skolen har etablert en arbeidsgruppe som Torbjørn Labråten leder; gruppen består av åtte lærere og 

to ansatte fra AKS. De har gjennomført en utforskningsfase for å se på hva som ikke fungerer. Det er 

gjennomført 20 intervjuer, og det er gjort 20 observasjoner av møtevirksomhet. 

Etter høstferien skal arbeidsgruppen treffes for å se på funnene og rette fokus på de reelle temaene 

skolen må jobbe med. Arbeidsgruppens mandat varer ut året. 

B) Læringsmiljøet på Kampen skole 

Barn som har det bra, lærer bedre. Det er viktig at elevene trives og skolen ønsker derfor å finne ut 

hva som fungerer i arbeidet for å øke trivsel på skolen. Eksempelvis har skolen økt personale ute i 

skolegården i friminuttene, og ser at dette reduserer konflikter. 

C) Den nye læreplanen LK20 

Tre tverrfaglige temaer skal inn i skolen fra høsten 2020; dette er demokrati og medborgerskap, 

bærekraft og livsmestring. Kampen skole ønsker at det skal bli mer elevmedvirkning på skolen og at 

det legges til rette for et inkluderende læringsmiljø hvor elevene føler seg så trygge at de er muntlig 

aktive. 

D) IKT og læringsteknologi 

Skolen har fokus på at de skal drive med lærerik bruk av læringsteknologi. Det er fortsatt lite 

forskning på hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt. Lærerne skal fokusere på det de er 

best i; pedagogikk; å lære fra seg kunnskap og gi læringsglede. Skolen har fokus på at elevene skal 

læres en funksjonell håndskrift og det skal være et bra og oppdatert bibliotek tilgjengelig.  Lærerne 

skal gjennomgå en opplæringsplan på IKT feltet, deretter er det elevenes tur. Det kommer til å bli 1. 

og 4.trinn som skal prøve ut nye læremidler etter hvert. 

 

Innspill fra FAU; vi er glade for at ledelsen er åpne omkring arbeidsmiljøet på skolen, og vi vil gjerne 

fortsatt bli inkludert i hvordan det går fremover. De foresatte merker at det er noe som ikke fungerer 

så bra på skolen; og FAU er blitt kontaktet flere ganger av bekymrede foreldre som blant annet lurer 

på hvorfor det er høy turnover blant de ansatte. Vi ser at i noen klasser, så har det vært mange 

lærerbytter og dette er vanskelig for elevene. Det går ut over trivselen. Vi ser frem til å bli oppdaterte 

i det videre arbeidet. 

 

Resten av møtet ble gjennomført med kun FAU tilstede. 

Ravning på Kampen skole 



 

 

Vi hadde nedsatt en arbeidsgruppe som skulle organisere Natteravning, men arbeidet ble avbrutt da 

koronatiltakene ble igangsatt i Norge i mars. hvor alle foreldre skal delta. Det er fortsatt enighet i 

FAU at dette arbeidet skal videreføres nå. Det er mer snakk o «ettermiddagsravning» i skoledistriktet 

for å sikre trygg voksenkontakt ute blant barn og ungdom, dette er i følge Nærpolitiet det tiltaket 

som har best effekt for å forebygge uønskede hendelser og skape et tryggere utemiljø for barna våre. 

Vi avtaler at Siri Anne gjenopptar kontakten med naboskolene for å se på hva vi kan lære av 

hverandre og evt samarbeide. 

 

Belysning i skolegården 

Skolegården er så godt som mørklagt på ettermiddagen/kvelden, og det er viktig at belysningen blir 

bedre. Vi skal finne ut hvem vi skal kontakte vedrørende dette; er det Undervisningsbygg eller 

skolen? 

Mobbing og Mobbeombudet 

I mars skulle Mobbeombud Kjersti Owren komme til Kampen skole (invitert av FAU) og holde et 

foredrag for foreldre og de lærerne som ville, men dessverre ble dette avlyst grunnet 

koronatiltakene. Siden det fortsatt er strenge smitteverntiltak, ønsker vi å spørre Owren om hun 

kunne tenke seg å holde foredrag via eks zoom. Siri Anne vil maile henne og spørre. 

FAU ønsker å finne ut om det foreligger statistikk på mobbetilfeller på Kampen skole. Vi har vært i 

kontakt med rektor for å høre om det jobbes systematisk for å forhindre mobbing på skolen. Rektor 

svarte på mail at skolen alltid kan forbedre sitt arbeid mot mobbing, og at de gjerne tar imot innspill 

fra foreldre/FAU for å bli bedre. På møtet i dag snakket vi om at FAU kan nedsette en arbeidsgruppe 

som kan jobbe med dette. Dette tas opp igjen på neste møte. 

Valg av leder, nestleder og kasserer 

Leidolv Magelssen ble valgt som ny kasserer ved akklamasjon! 

Valg av leder og nestleder velges ved neste FAU-møte da det kommer til å være flere tilstede av 

nyvalgte FAU-representanter. 

Retningslinjer for bursdagsgaver 

FAU ønsker å oppfordre alle klassene til å innføre en gaveordning når det er bursdager! Flere klasser 

har allerede innført dette, og det fungerer kjempefint. Når det er bursdagsselskaper og det skal 

kjøpes gave til bursdagsbarnet, så kan de foreldre som vil vippse 25-30 kr til bursdagsbarnets 

foreldre, slik at de kan kjøpe en fellesgave fra hele klassen.  

FAU mener dette er positivt av flere grunner: Det er dyrt å skulle betale 200 kr hver gang eleven er 

invitert i bursdag, det er ingen selvfølge at alle familier har råd til det. 

Det er miljøvennlig å kjøpe 1 flott gave enn 25 smågaver! Mindre avfall og mere kvalitet! 

  

 

 

 

 


