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Referat fra FAU-møte 18. mars 2021  

 
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 
 

borgan.tatjana@gmail.com  

3A Ole Bendik Steinsland  
 

olebendik@gmail.com  

3B Guro Ramsøy Halle  
 

guroraha@gmail.com  

3C Terese Haukeli x 
 

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  x kd@ecco.com  

6A Catharina Nes  
 

catharinanes@hotmail.com  

6B Leidolv Magelssen  x leidolv@gmail.com  

6C Morten Blaauw  x 
 

7A Anne Løyning  x superduperanne@gmail.com 

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

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

    

 
Referent: Anne Løyning (7a) 

  

    

 

Info fra ledelsen 

Ingen fra ledelsen hadde mulighet til være med på FAU-møtet i dag, grunnet stor arbeidsmengde. 
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Driftsstyret og arbeidsmiljøet på skolen 

Det er uro rundt håndtering av de innrapporterte problemene som hersker på skolen og man undres over mangelfull 
åpenhet og informasjonsflyt rundt prosessene. Fra FAU luftes bekymring rundt skoleledelsens arbeidsbyrde og om det 
kan være aktuelt å forsøke å få satt inn ekstra ressurser gjennom kontakt med  UDE. 

 

17. mai 

Det hersker usikkerhet rundt avvikling av årets 17-mai feiring i Oslo og lokalt på Kampen (barnetog, korps, 
skolegårdsaktiviteter?)Tradisjonelt er 17. mai årets viktigste inntekstkilde for korpset gjennom kiosk-salg og aktiviteter, 
og FAU har allerede kontaktet korpset for å høre hvordan vi evt kan bidra til felles arrangement (digital kiosk, vippsing 
osv som i fjor). For 2 år siden startet man opp med et utvalg gratis leker i regi av 4. trinnet , noe FAU ser på som et viktig 
bidrag til inkludering og  som uansett bør videreføres også de neste årene.  

Dersom feiringen i stor grad begrenses som følge av corona-restriksjoner:  Forslag om at hver klasse lager en digital 
hilsen som kan legges ut på hjemmesiden. Evt invitere en kjendis som kan spille inn en hilsen til Kampen skole? Andre 
forslag inkluderer separate klassetog fordelt på puljer/ulike dager. 

 

Jordal skole og skolegrenser 

Viktoria Lindberg (7b) informerer: Jordal ungdomsskole har plass til 180 nye 8. klassinger fra høsten av og tar inn 200 
(basert på erfaring om frafall). Til sammen 80 elever har i brevs form fått informasjon om at de tilbys skoleplass på andre 
ungdomsskoler enn Jordal skole. Jordal skole har blant annet overført 20 elever til Teglverket ungdomsskole. Denne 
fordelingen skal være basert på både nåværende avstand til Jordal skole og endring i skoleavstand ved overflytting til 
annen skole.  I tillegg vektlegges å holde elever i samme gate/nabolag samlet ved slik overflytting. En foreldregruppe i 
Kampen Hageby vil kontrollmåle de oppgitte avstandene og har også vært i kontakt med rektor ved Jordal skole for et 
snarlig møte. FAU støtter nærskoleprinsippet og vektlegger at fysisk nærhet til skolen har betydning for den enkelte elev 
men også for nærmiljø og foreldre-engasjement. 

Flere foreldre stusser over det de opplever som noe vilkårlige skolekretser, ikke minst når man ser på andre 
kretser/nabolag  og hvilke ungdomsskoler disser sogner til.  Helene, Sigrun og Tone setter ned en komite som vil se 
nærmere på UDE sitt nærskolevedtak og bringe saken videre i form av klage til statsforvalteren.  

 

 

Budsjett 

I fjor mottok FAU 180.000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen til oppgradering av skolegården. Dette under forutsetning av 
at FAU selv bidrar med 20.000,- Man har søkt stiftelsen om mulighet til å omdisponere disse 20.000,- til andre 
leverettede formål, men har fått avslag på denne forespørselen.  De 20.000, - man søkte omdisponert var tiltenkt innkjøp 
av klassevise aktivitets-kit, bestående av softball /fantiball, slengtau, slåballsett, spinnerball mm.  

FAU har per dd 28.000,- på konto og man beslutter på dagens møte at FAU betaler for dette utlegget. 

Det tas også opp til diskusjon muligheten for FAU til å opprette en innsamling / «spleis» (til elevrettede  tiltak som for 
eksempel en basketbane  )og man forstår det slik at så lenge en slik innsamling er frivillig og kommer alle elevene til 
gode kan skolen motta gaver på slikt vis. 

 

Læringsmiljø – spørreundersøkelsen 

Hege Bøvelsrud (4b)presenterte helt kort et par hovedfunn fra undersøkelsen som ble sendt ut før jul på vegne av FAU. 
Resultatene viser at 2 klasser ved skolen har hatt 6 eller flere kontaktlærere og de samme 2 klassene skårer dårlig på 
klassemiljø. 4 klasser har hatt 3 eller flere kontaktlærere. Pga tidsnød ble det besluttet å sette av god tid for en fyldig 
gjennomgang av resultatene på neste FAU møte som er satt til torsdag 22. april.  

 

 

Mobbe-ombud 

Digitalt foredrag ved Mobbe-ombudet arrangeres 24. mars. Alle oppfordres til å delta! 

 

 

Neste FAU-møte er satt til torsdag 22. april på Teams 


