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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  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 Dahl   kd@ecco.com  

6A Catharina Nes  x catharinanes@hotmail.com  

6B Leidolv Magelssen  x leidolv@gmail.com  

6C Helga IIselin Wåsteh 
  

7A Anne Løyning  

Vara Trine Solhaug  

 

x 

superduperanne@gmail.com 

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

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

  
x 

 

 
 
Referent: Tonje Røed (5C) 
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1. Informasjon fra ledelsen 

Skolen hadde ikke mulighet til å stille, og har isteden sendt et nyhetsbrev. Nyhetsbrevet informerer 
blant annet om koronahverdagen på skolen. Skolen er glade for å kunne ta imot 5-7 trinn fysisk. Det er 
24 kohorter på skolen nå, og det har ikke vært noen karantener etter påske. Lærerne rapporterer om 
godt samarbeid med foresatte. Lønnsutgifter for økt behov for personal skrives opp på egen 
utgiftspost som blir refundert til skolen.  

FAU takker for nyhetsbrevet, men savner informasjon fra skolen om arbeidsmiljøsaken. Det er viktig at 
ledelsen kan orientere FAU på møtet i mai.  

  
2. 17. mai 

Det er utfordrende å planlegge noe for 17.mai innenfor smittevernreglene. Avdelingsleder Kim ønsker 
å lage videohilsen fra skolen til elevene, og FAU (v/ Tone) har et lite bidrag til denne. Skolen foreslår 
videohilsen på ulike språk. FAU-representantene sjekker om noen i klassene kan bidra med en 
videohilsen hvor man sier gratulerer med dagen. 

Korpset spiller i gatene på Kampen 17. mai. Tog og felles arrangementer der mange samles er ikke 
mulig. Eventuelle «prøvetog» må arrangeres klassevis. Det er en mulighet for å søke kommunen om 
penger til alternativ 17. mai-feiring, men det er kort frist og få alternativer. FAU ser på mulige aktiviteter 
for 17. mai: Opplevelser i nærmiljøet, oppgaver til elevene, pop-up stasjoner, quiz til klassene, få til en 
opplevelsesløype. Det skal være et møte med korpset for videre planlegging. 

FAU stiller gjerne med mannskap for eventuelle arrangementer. Helene sjekker om lokale butikker vil 
bidra med is til elevene.  

 

3. Foredrag med mobbeombudet 

150 var registrert innom det digitale foredraget til mobbeombud Kjersti Owren 24. mars. 
Mobbeombudet svarte på spørsmål i chatten etterpå, dette ligger på skolens nettsider sammen med 
presentasjonen.  

 

4. Nettvettkurs 4. – 5. trinn 

Siri Anne følger opp det planlagte nettvettkurset for 4.-5. trinn.  

 

5. Vårdugnad 

Årets vårdugnad blir torsdag 6. mai 18.00-20.00. Jannie snakker med skolen/vaktmester og lager liste 
over hva som skal gjøres og ordner med invitasjon. FAU-representanter rekrutterer foreldre fra 
klassene til å bistå.  

 

 

 



6. Kveldsravning 

Det er økt aktivitet i Kampen-området om kvelden/natta, en del uønsket adferd og kjøp og salg av 
narkotika rundt skolen. Det er ikke bare ungdom, men voksne som henger i skolegården. Nærpolitiet 
er informert av FAU og skolen. Foresatte oppfordres til økt tilstedeværelse og å bevege seg rundt og 
spesielt bak gymsalen, og å ringe politiet ved åpenlys dealing. Foreldre har ulike erfaringer med å 
ringe politiet. Politiet kan bare komme hvis det er akutt og virker uinteressert i «små-dealing». Det er 
viktig å kontakte politiet likevel, viktig at hendelser og observasjoner blir logget. FAU ønsker en 
tilbakemelding fra politiet om hvordan de ønsker at foreldre skal kontakte dem og hvilket nummer man 
skal bruke. Siri Anne vil snakke med den nye nærpolitikontakten. FAU vil se på muligheter for andre 
tiltak, det kom inn noen forslag, som for eksempel kontakt med antirusorganisasjoner, 
overvåkningskamera samt høsting av erfaringer fra andre med lignende problemer. 

 

7. Prosjekt skolegård 

Det var befaring i skolegården i forrige uke. Det er besluttet å få ulike asfaltspill. Det blir også slack 
rope og balanseapparat utenfor Villa Kampen. FAU bidrar med 17-18 000 kr for baller, slåballsett og 
slengtau til klassene. Det hadde vært fint å kunne gjøre noe med delen av skolegården der dealingen 
foregår. Men barna spiller i følge skolen stikkball i kroken ved gymsalen, og det er viktig å beholde 
åpne områder til denne typen aktivitet. Viktig også å beholde de få grøntområdene.  

Plassering av skoledrivhus (fra «Grønne midler») er drøftet med ledelsen på befaringen. Plassering på 
terrassen er problematisk på grunn av sikkerhet og vernehensyn, drivhuset er også blir mer tilgjengelig 
på bakkeplan. Noen av sykkelstativene som uansett ikke brukes må fjernes for å få plass. Det jobbes 
for å få til denne løsningen. 

Fotballbanen: En arbeidsgruppe (FAU, foreldre, lærere) møttes i fjor for å snakke om hvordan man 
kan forbedre uteområdene på skolen, og der ble det også drøftet hvordan man kan få innlemmet 
fotballbanen inn i skolens areal, dette skal gjenopptas. Både Gamlebyen og Lakkegata har fått til 
tilsvarende. Det er positivt å se hvordan fotballbanen brukes til uorganiserte aktiviteter. Siri Anne tar 
kontakt med resten av gruppa.  

 

8. Læringsmiljøundersøkelsen 
 
Hege B har fått inn svar fra alle klasser på kartleggingen. Undersøkelsen avdekker hvor mange 
klasser som har hatt flere lærerbytter og konsekvenser av dette. Det er tydelig at mange lærerbytter 
påvirker barna og læringsmiljøet negativt. FAU vil koble resultatet fra denne til resultatene fra 
trivselsundersøkelsen og utfordre skolen til å jobbe mer målrettet med det psykososiale miljøet. FAU 
er bekymret for at ikke alle elever opplever klassemiljøet som stabilt, og for hvordan problemer med 
uro foreslås løst av skolen. FAU ønsker oppdatering fra skolen om hvordan det jobbes med 
læringsmiljøet og vil sende en skriftlig bekymring til skolen. Hege B holder i det, Guro og Siri Anne 
bidrar.  

 

9. Skolekretser Jordal 

FAU v/Sigrun sendte klage på overføring av 23 Kampen-elever til andre ungdomsskoler enn Jordal til 
UDE i slutten av mars. Overføringen bryter med nærskoleprinsippet, splitter Kampen og har flere 
negative konsekvenser. Prosessen oppleves som dårlig med lemfeldige og midlertidige skolegrenser 
og altfor sen beskjed til dem det gjelder. Det er kommet svar fra UDE der bakgrunnen for beslutningen 
og utfordringer med skolegrenser og overtallighet forklares. UDE beklager at overtallighetssituasjonen 
på Jordal skole ikke er blitt håndtert godt nok for neste skoleår og lover å vurdere mer langsiktige 
løsninger i framtiden samt varsle om prosessen på et tidligere tidspunkt.  



Noen av elevene det gjelder har nå fått plass på Jordal, usikkert hvor mange. Dette er en sak som må 
følges opp for neste kull, sannsynligheten er stor for gjentakelse. FAU vil jobbe mot at Kampen blir delt 
og at elever ikke får gå på sin nærskole samt kreve en bedre og mer forutsigbar prosess. FAU bør i 
september be om et estimat for skoleåret 22-23 og lage en strategi der muligheten for å påvirke 
avgjørelser som har store negative konsekvenser for barna på Kampen er større.  

 

Annet 

Kampen skole står på venteliste til hjertesone-prosjektet. 

 

Neste FAU-møte blir torsdag 20. mai på Teams 

Tema neste møte er blant annet økonomi (hvordan FAU kan skaffe inntekt) og organisering av 
gjenglemt tøy.  


