
Referat møte i FAU 12. Januar 2017 

Til stede: 

Hanne Zachariassen 7B 

Stein-Gunnar Garthe 4C 

Jannie Solset 1A 

Lars Klemmensen 4A 

Hilde Jørgenvåg 5B 

Arne Sørvig 6B+4B 

Ursula Jedczak 5A 

Hans Kristian Eide 7C 

Aimèe Skevik 3C 

Cathrine Marken 2B 

Astrid Hygen Meyer 2C 

Johanne Hagen 3A 

Kjetil Karlsrud 3B 

Brit Vareberg 6C 

Mona M. Krane 1D 

Siri Ursin 5C 

Camilla Hoholm 2A (leder) 

Elisabeth W. Wøhni (referent) 

 

1. Informasjon fra og spørsmål til fungerende rektor 

Fungerende rektor frem til sommeren er Jan Ljøner. Han har jobbet i Osloskolen siden 1973. 
11 år som rektor og 18 år som inspektør og assisterende rektor. Jan Ljøner skal drifte skolen 
og gjøre klart til en ny rektor overtar, antageligvis får Kampen skole ny rektor til skoleåret 
2017/2018. 

Jan Ljøner ønsker at personale skal bli synligere ute i inspeksjonene. Alle lærerne må bruke 
gule vester i friminuttene, slik at elevene enkelt ser voksene de kan henvende seg til. 
Assistenter som følger enkeltelever skal ikke ha vest på seg. 
Det skal være fokus på at både elever og lærere møter opp til riktig tid om morgenen. 
Foresatte må passe på at ungene er godt nok påkledd for kulda nå på vinteren. 
Kontakt skole-hjem bør bedres - bruke sms-varsling og Portalen mer aktivt. Viktig at 
foresatte oppgir riktig mobilnummer og gir beskjed til skolen om de bytter nummer. 



Det er fire personer i ledergruppen nå. Frøydis Johnsen, avdelingsleder 5-7 trinn er ny og 
kommer fra Grorud ungdomsskole. Oversikt over Kampen skoles ledelse. 

1) Nettvettkurs: 4. og 5. trinn skal ha nettvettkurs med Barnevakten.no mellom vinter og 
påskeferie. 6. trinn skal ha nettvettkurs med Røde kors, her må det settes opp dato. 

2) Julesamling i kirke og i klassen: skolen ønsker en fin avslutning på høstterminen. Siste 
skoledag ønsker de å gjøre noe som samler hele skolen. Nest siste dag før jul går elevene i 
kirken eller har alternativt opplegg på trinnene. Dette skal være to likeverdige tilbud. 

3) Søppel, overfylte søppelcontainere: stadig tilbakevendende problem med for mye søppel 
i skolegården. Vaktmester må prøve å følge opp dette mer.  

4) Vask av gymsal: Gymsalen vaskes om morgenen og blir skitten ut over dagen. Skal det 
vaskes flere ganger i løpet av dagen vil det bli dyrere for skolen. Rektor vil undersøke om det 
kan settes fram en mopp til bruk om kvelden. Doene bør vaskes oftere. Hygiene i forhold til 
toalettene er ikke bra. Vi har elever som ikke er vant med å bruke vannklosetter og må 
læres til hvordan bruke dem. 

5) Foreldremøter dette semesteret – samarbeid hjem skole: I forkant av foreldremøter skal 
kontaktlærere ha møte med foreldrekontaktene. Dette står nå i læringsmiljøplanen. Inger 
Lise sender hele planen til FAU. 

 

2. Godkjenning av dagsorden  

Godkjent 

 

3. Oppfølging av saker 

Nettvettkurs – 4. og 5. trinn får kurs mellom vinter og påskeferien. 6. trinn skal ha kurs med 
Røde kors, men dato er ikke satt. 

Brev til områdedirektøren -  Har mottatt svar som er formidlet videre. 

 

4. Nytt fra arbeidsgruppene 

FestivalKampen - Brit Vareberg har vært i kontakt med FestivalKampen og gitt beskjed om at 
FAU gjerne er med på møtene. FestivalKampen har sitt første møte for lærerne 17. januar 
og vil invitere FAU senere til møte og samarbeid. FestivalKampen er et fabelaktig prosjekt og 
FAU ønsker gjerne å være med fra oppstart av i 2018. 

FAU har forstått det slik at FestivalKampen ikke ønsker å ha med foreldrene i det første 
møtet. Vi mener det er viktig, hvis FestivalKampen ønsker å samarbeide med foreldrene, å 
tidlig forankre vår rolle. 

 

5. Fotballbanen 

https://kampen.osloskolen.no/om-skolen/ansatte/ledelse-og-administrasjon/


Fotballbanen/ grusbanen ved skolen og bruken av den blir fulgt opp av politikerne i 
Driftsstyret. Planen for bruk av banen ligger nå hos bydelsdirektøren. DS støtter barna i 
nærområdet sin bruk av banen og det må tilpasses at både Viking Trolls (amerikansk fotball) 
og Forward (lokallag barnefotball startet av foreldre på Kampen skole) kan bruke banen på 
ettermiddager, helger og kvelder. Kjetil skriver brev til Bymiljøetaten på vegne av FAU, for å 
be om at det vil bli tatt hensyn til barna på Kampen når banetid fordeles. Kjetil tar jobben. 
FAU ønsker også å støtte Forward med følgende uttalelse som de kan ta med i videre møter 
angående saken med Avdeling barn og unge i Bydel Gamle Oslo: 

FAU ved Kampen skole ønsker med dette å uttrykke støtte til fotballaget Forwards ønske om 
å få treningstid på grusbanen ved skolegården til Kampen skole. Forward består av yngre 
elever ved Kampen skole. Det er på sin plass at barn fra Kampen skole blir prioritert i 
fordeling av tid på banen. 

 

6. Læringsmiljøplanen 

Læringsmiljøplanen Handlingsplan paragraf 9A og Rutiner ved vold og trusler om vold ligger 
nå ute på skolens hjemmeside. Planen skal presenteres på kommende foreldremøte.  
FAU mener at planen bør gjøres enklere, med enklere forklaringer på hva man gjør om man 
tror et barn blir mobbet.  
Språket i planen kan være vanskelig å forstå, særlig med tanke på at flerspråklige foresatte 
skal ha mulighet til å forstå innholdet. Det kunne vært gitt eksempler på hva foreldre og 
barn kan gjøre ved mobbing, vold og krenking. 
Det bør være en enkel mal på hvordan melde en bekymring - både for foresatte og elever. 
Muligheter for online rapportering? Se for eksempel hvordan det gjøres ved Kurland skole i 
Lørenskog http://kurland.skole.lorenskog.no/ (se også Utdanningsdirektoratets utdyping av 

paragraf 9A https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-
opplaring/saksbehandling/laringsmiljo-og-mobbing/). 

Elever har krav på enkeltvedtak. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettigheter 
eller plikter til en eller flere personer. 
FAU ønsker at vi på hvert FAU møte får status på pågående mobbesaker på Kampen skole. 
Dette for å sette fokus på arbeidet som gjøres nå og for en oversikt over omfanget. Hva er 
statistikken på Kampen?  
Les rutiner ved vold og trusler om vold til neste FAU møte. 

 

7. Skolebibliotekar 

Skolebibliotekar må følges opp på neste DS møte. Personen som jobber som 
skolebibliotekar nå får forlenget avtalen frem til 1. mars. En skolebibliotekar som har 
erfaring som pedagog og leseveileder kunne gitt en støtte til lærerne og et løft for elevene i 
leseutviklingen på Kampen skole. 

 

8. Økonomi 

Økonomien til FAU er bra. 

https://kampen.osloskolen.no/siteassets/skjemaer/handlingsplan-9a-2017-kampen-skole.pdf
https://kampen.osloskolen.no/siteassets/skjemaer/rutiner-ved-vold-og-trusler-om-vold-2017-kampen-skole.pdf
http://kurland.skole.lorenskog.no/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/laringsmiljo-og-mobbing/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/laringsmiljo-og-mobbing/


FAU støtter 7B søknad om midler til omvisning på Nationaltheatret. 

FAU støtter musikklærernes ønske om innkjøp av klassesett av melodikaer, forsterker, gitar 
til utebruk og fem djember. Samlet sum kommer dette på ca. 17 500 kr. 

FAU ønsker tilbakemelding fra elevrådet om det er noe de trenger støtte til. 

To bordtennisbord kommer i skolegården til våren. Et er støttet av kommunen og en fra 
FAU. 

 

9. Valg av vara til Driftstyret 

Elin og Laila er foreldrerepresentanter i driftstyret. Hans Kristian Eide ble valgt til vara for 
dem. 

 

 


