
Referat møte i FAU 14. februar 2017  
 
Til stede: 
Cathrine Marken 2B 
May-Len Skilbrei 3A 
Astrid Hygen Meyer 2C  
Runa Nymoen Sandnes 1C 
Trine Pleym Sandvik 1B 
Aimèe Skevik 3C 
Brit Vareberg 6C 
Stein-Gunnar Garthe 4C 
Jannie Solset 1A 
Siri Ursin Gusland 5C 
Hanne Zachariassen 7B 
Elisabeth W. Wøhni 6A 
Odd Jenvin 5A (referent) 
Laila Solum 7A 
Camilla Hoholm 2A (leder)  
  
 

1. Informasjon fra og spørsmål til fungerende rektor 
 
Rektorstilling ved Kampen skole 
Fem søkere på offentlig søkerliste, bl.a. rektor Gamlebyen. Intervjurunde er i gang, innstilling 
og tilsetting vil kanskje kunne gjennomføres innen 1. mars. Hensiktsmessig med rask 
ansettelse. 
 
Nettvettkurs fra Barnevakten og Røde Kors 
Det blir nettvettkurs fra Barnevakten 28.mars for 4. og 5.klasse. Elevene får tilbudet i 
skoletiden, mens de foresatte får tilbudet på kvelden. 
Datoer for nettvettkurset til 6.trinn fra Røde Kors er ennå ikke satt, men det jobbes med 
saken.  
 
Foreldreundersøkelse 
Osloskolene skal gjennomføre elektronisk foreldreundersøkelse. Informasjon om dette 
sendes ut i midten av mars. Gjelder 5-6-7 trinn. 
 
Økonomi 
Kampen skole hadde et overskudd på 500.000 kr i 2016. Men skolen hadde avsetning inn i 
2016 på ca. 1,2 millioner kr, så i realiteten har man hatt et overforbruk på om lag 700.000 kr i 
løpet av året. Understreker viktigheten av å ha kontroll bruk av penger i 2017. 
 
Rektor orienterte om rapport fra Deloitte om konsekvenser ved et nytt forslag til 
finansieringsmodell for grunnskolen. Dersom denne modellen innføres kan det for Kampen 
skole bety 3.300 mindre pr elev enn i dag, eller til sammen 1,5 millioner pr år. Dette er 
bekymringsfullt, særlig fordi skolen har mange pc’er som bør byttes ut, og mye av 
undervisningsmaterialet er gammelt. Saken skal ut til høring både driftsstyret og i FAU.  
 
Toaletter 
Søppelbøttene er ofte fulle, renholderne er bedt om å følge med. En del elever tisser på 
gulvet. Kommer elevene til et wc som ikke ser ok ut, skal det gis beskjed. Det kan se ut som 
om situasjonen er i ferd med å bedre seg. 
 
Vold og trusler om vold 



Situasjonen ved Kampen skole er alvorlig. Rektor er bekymret. Foresatte er orientert 
gjennom ranselpost om rutiner ved vold. Ikke bare vold mot medelever, siden jul har skolen 
hatt tre saker hvor ansatte har blitt angrepet av elever. Også rektor har opplevd at en 
fjerdeklassing slo løs på ham. 
 
Ved vold blir foresatte kontaktet, og eleven hentes ut av skolen. Rektor vil ha dialog med 
foresatte for de elevene det gjelder. Utgangspunktet for voldssituasjonene er ofte språkbruk. 
Rektor har vært i alle 4-5-6-7 klasse og snakket om vold på skolen. Avdelingsleder 1-3 har 
gjort det samme i 1-2-3 klasse. 
 
Rutiner for håndtering av vold og trusler om vold skal endres. Foresatte skal involveres i 
dette. Rektor ber FAU om innspill. 
 
Mobbing 
Handlingsplanen mot mobbing er under omarbeiding. Osloskolene har pålegg fra bystyret 
om å ta grep mht mobbing. Skolene har undersøkelsesplikt, og skal aktivt undersøke om 
mobbing finner sted. Rektor vil ha en runde med de ansatte i morgen. Skolen har fattet tre 
formelle vedtak vedrørende mobbing siden jul. Rektor er bekymret for at dette kun er toppen 
av et isfjell. 
 
Fra elevundersøkelsen svarer 18 elever på 4-5-6-7 trinn at de har blitt mobbet flere ganger. 
Mobbingen foregår i skolegården og i garderoben, i mindre grad i klasserommet. 
Elevundersøkelsen indikerer dessuten lite digital mobbing. 
 
Psykososialt miljø 
Kampen skole har handlingsplan for sosiale ferdigheter. Dette er et godt grunnlag for å jobbe 
med det psykososiale miljøet. For mange elever er skolen et fristed. Ofte er fredag den 
dagen med mest uro på skolen. Dette kan ha sammenheng med at elevene ikke skal på 
skolen i helgen.  
 
Det er et stort spenn mellom elevene ved Kampen skole. Dette gjør det mer krevende å bidra 
til at den enkelte elev får optimal tilpasset undervisning. 45 av 540 elever følges opp tett av 
sosiallærerne. 
 
Elevundersøkelsen 4-5-6-7 trinn 
Svarene i undersøkelsen understøtter at ungene trives på skolen, de gleder seg til å gå på 
skolen, de opplever at lærerne bryr seg, og de får hjelp av lærerne. Elevene svarene også at 
hjemmet viser interesse for skolearbeidet og har forventninger til skolen. Dessverre viser 
svarene lav score når det gjelder arbeidsro i timene.  
 
Kampen skole har gode resultater på nasjonale prøver, men disse kunne antakeligvis vært 
bedre med mer ro i klassene. 
 

2. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden godkjent. 
 

3. Oppfølging av saker 
Fotballbanen: FAU har sendt brev byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl og 
Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen, samt leder av 
byutviklingskomiteen og bydelsdirektøren. Saken ble fanget opp av journalist i VårtOslo som 
kontaktet FAU-leder. Det er skrevet om saken på nett.  
 

4. Natteravnene på Kampen - Besøk og orientering om arbeidet 
Hege Loftfjell orienterte. Hun har, sammen med Rob Waring, vært med på å administrere 
ordningen flere år og de ønsker begge avløsning. Hovedoppgaven ligger i å sette opp turnus 



to ganger i året, høst og vår. Ikke ravning i jule- og påskeferien. Men viktig natt til 1. mai osv. 
Natteravnene på Kampen får noe bistand fra frivillighetssentralen på Grønland som hjelper 
med å sende ut påminning til de som skal gå natteravn. 
 
Det har vært gjennomført natteravning to kvelder i uken. En hverdag 19-22, og en helgedag 
20-23. Vanligvis ganske stille, men om våren og sommer er det ofte mye unger og folk ute. 
Nærområdet er Kampen, Jordal, Vålerenga og Ensjø. Kjerneområdet er Jordal og 
skolegården på Kampen skole. 
 
Pr i dag er det 53 deltakere som hver har maksimalt to kvelder med natteravning i løpet av 
høst eller vår. Turnusoppsettet har fungert veldig bra. Natteravnene møter på Bydelshuset 
og henter vester. To eller tre går sammen, man går aldri alene. Turnusen settes opp slik at 
man blir kjent med flere. Veldig sjelden det skjer noe så politiet må tilkalles. Det skrives logg 
etter hver kveld. 
 
FAU-representantene for hvert trinn vil informere om Natteravnene på felles trinnmøte før 
foreldremøte, særlig 5-6-7 trinn, og oppfordre foresatte til å engasjere seg. Det er også mulig 
å kontakte Hege Loftfjell eller Rob Waring for å be disse informere på foreldremøtet. 
Kontaktinformasjon fås ved å spørre Camilla eller Aimee. Videre sjekker FAU med Jordal 
skole om status for natteravnene der. 
 

5. Læringsplanmiljøet - Rutiner ved vold 
Se rektors orientering. 
 

6. Arbeidsgrupper 
 
Nytt fra AKS-gruppa 
FAU representant har hatt møte med AKS. Forrige fungerende rektor var med i møtet, men 
vår vurdering var at dette ikke fungerte hensiktsmessig. På møtet ble det gjennomgått 
aktiviteter ved AKS. 
AKS har fått avslag på div. søknader om støtte til matprosjekter. AKS orienterer om sine 
aktiviteter på It’s Learning. Dette fungerer ikke optimalt, særlig problemer ifbm 
påmeldingsaktiviteter. FAU vil be om at AKS i større grad benytter skoleSMS i sin 
informasjon til foresatte. 
 
Det er et problem at AKS ofte tar det for gitt at ungene er selvgående, særlig gjelder det de 
minste trinnene. Dette tas opp med rektor neste gang.  
 
FestivalKampen 
Nytt møte 28. februar. Tuva Ørbeck Sørheim og Brit Vareberg representerer FAU i 
FestivalKampen. To saker som det nå jobbes med:  
 

- Frokost to dager i festivaluka. Passer inn ifht tema. Kan FAU bidra med mannskap til 
dette? Få med andre foreldre enn de som sitter i FAU?  

 
- Søke om penger fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Lions osv. Kan Kiwi 

sponse? 
 
Brit Vareberg og Camilla Hoholm ser på muligheten for å søke Gjensidige og 
Sparebankstiftelsen. May-Len Skilbrei sjekker Lions. 
Alle FAU-representanter sørger for at god informasjon om FestivalKampen og foreldrebidrag 
gis foresatte på kommende foreldremøte. 
 
Egnersplass 

https://twitter.com/Tuvaos


Kampen Vel skal i møte med bydelsutvalget. Ønsker å sette fokus på trafikksituasjonen og 
mulighet for redusert trafikk ved Kampen kirke. Det er dessuten viktig at ikke Nye Jordal 
bidrar til økt trafikk i nærområdene. Kampen Vel vil se dette i sammenheng med 
Grøntområdesaken ved Kampen Hageby. 
 

7. Arbeid med Nye Jordal - trafikksikkerhet og nærmiljø 
Brit orienterte om nabolagsengasjement vedr. grøntområder mellom Nye Jordal og Kampen 
hageby. Den ene gressområdet er regulert til parkering. Planen er nå å sette bysykler her. 
Saken har fått oppslag i Avisa Østbyen. 
FAU kan ikke akseptere mer trafikk i området i tilknytning til Kampen skole. Saken om 
trafikksituasjonen i forbindelse med Egnersplass har tidligere vært oppe på driftsstyret. Også 
driftsstyret er helt på linje med FAU og Kampen Vel om trafikksituasjonen rundt skolen. FAU 
leder tar dette opp med skolens ledelse. 
 

8. Innspill på skolefrokost 
Tuva Ørbeck Sørheim sjekker ut muligheten for dette. Det kom informasjon om at F21 har en 
fast ordning med daglig skolefrokost som dekkes av skolen. May-Len Skilbrei og Siri Ursin 
Gusland settes i kontakt med Tuva for å se nærmere på dette. 
 
 

9. Forslag om skilt 
Laila Solum orienterte om at en foresatt på 7.trinn har bedt FAU ta initiativ til at skolen setter 
opp skilt med oppfordring om at foreldre som leverer barn med bil, slår av motor når barn 
leveres. 
Saken leveres til driftsstyre. Også elevene kan engasjeres i dette. Saken tas opp neste FAU 
møte. Det kan være aktuelt å be elevrådet engasjere seg i dette. Elevrådet inviteres til neste 
møte i FAU. 
 

10. Idrettshall på Tøyen 
Det er vedtatt at det skal bygges idrettshall på Tøyen. En midlertidig hall skal visstnok stå 
klar på Sirkustomta allerede til høsten.  
 

11. Økonomi 
Saken utsatt. 
 

12. Eventuelt 
To saker utsatt. 

https://twitter.com/Tuvaos

