
Referat møte i FAU 15.desember 2016 

Til stede: 

Khalif Ali Ibrahim (Mottak) 

Thomas Wiborg (1A) 

Trine Pleym Sandvik (1B) 

Runa Sandnes (1C) 

Mona M Krane (1D) 

Camilla Hoholm (2A) (Leder) 

Cathrine Marken (2B) 

Lars Klemmensen (4A) 

Arne Søvig (4B og 6B) 

Elin Nordgård (4C) 

Odd Jenvin (5A) 

Brit Vallberg (6C) 

Hanne Zachariassen (7B) (Referent) 

Hans Kristian Eide (7C) (Nestleder) 

 

1) Informasjon fra og spørsmål til fungerende rektor  

Fungerende rektor kunne ikke møte, men har gitt følgende info om status i ledelsen: 

* Nåværende fungerende rektor, Hans Sigurd Gundersen, går tilbake til Lindeberg skole. 

* Avdelingsleder Hans-Jørgen Astrup følger Jack Heidner til Oppsal. Astrup fritas fra 

oppsigelsestiden på tre måneder og kommer derfor ikke tilbake til Kampen skole. 

* Det blir ny fungerende rektor, Jan Ljøner, og ny fungerende avdelingsleder (4.–7. trinn), 

Frøydis Johnsen, i perioden 2.1.2017–31.7.2017, eller til det blir ansatt ny fast rektor. Ljøner 

har erfaring fra videregående skole (Hellerud og Kongshavn). Han har møtt personalet, og 

gjorde et godt førsteinntrykk. Johnsen kommer fra Grorud skole. 

* Rektorstillingen vil bli utlyst i løpet av våren, og vedkommende vil mest sannsynlig tiltre 

tidligst til sommeren. Rektor velger sin ledelse. 

Brevet til områdedirektør Bente Borrebæk (jf. Punkt 8)a. på dagsorden) 

Full støtte til brevets innhold fra Driftsstyret. FAU har bedt om skriftlig svar på brevet før jul. Leder 

i driftsstyret, Laila Sollum, skal i møte med områdedirektøren 4. januar 2017. 

Vi opplever at også skolens ansatte er oppgitte over ledelsessituasjonen, og de har skrevet eget 

brev til områdedirektøren. 

FAU mener mener det er viktig at Driftsstyret har god kommunikasjon med skolens ansatte i den 

forestående ansettelsesprosessen. 

2) Godkjenning av dagsorden 

Godkjent. 

3) Oppfølging av saker 



a. Nettvett-kurs 

 Utsettes. Tas opp med den nye fungerende rektor, ev. assisterende rektor på nyåret. 

b. Læringsmiljø og skolegårdssituasjon 

Ifølge fungerende rektor omhandler den nye læringsmiljøplanen dette. FAU gjør seg kjent 

med planen, og følger opp med assisterende rektor/ny fungerende rektor. 

c. Spøkelsesskremsel (Blodige Maria) 

 Hilde tar en beroligende prat med elever på 1. til 3. trinn. Ifølge vaktmester skal døra 

repareres, men det er ikke penger i skolens budsjett til å male. 

 FAU synes det er en god idé å friske opp området som en del av en vårdugnad i 

skolegården i FAUs regi.  

d. Bordtennisbord 

 Undervisningsbygg monterer bordtennisbord så snart været tillater det til våren. 

4) Arbeidsgrupper 

a. Nytt fra AKS-gruppa og FestivalKampen? 

 Ingen fra AKS-gruppa til stede. Utsettes til neste møte. 

 Festivalkampen: Lærerne har første møte 14. januar 2017. FAU er ikke innkalt til dette 

møtet, men vil forsøke å komme inn i arbeidet med Festivalkampen så tidlig som mulig. FAU 

vil gjerne bidra med midler, ideer og engasjement som kan gjøre festivalen enda bedre – i 

tett og godt samarbeid med lærerne. 

 Det ble fremmet forslag om å gi Festivalkampen en ny sosial-solidarisk profil med et 

spesifikt, lærererikt tema for elevene, der pengene går til et bistandsformål. Flertallet i FAU 

ønsker imidlertid at Festivalkampen beholder sin frie kulturelle profil, men synes ideen er 

god og ser på muligheten for å innarbeide den i elevenes innsamlingsaksjon for SOS 

barnebyer om høsten  

5) Egnersplass og prosessen rundt denne. Forslag om vedtak  

Vedtak FAU i sak om omregulering av Torbjørn Egners plass 

Nærmiljøet på Kampen, anført av Kampen Vel, arbeider for omregulere Torbjørn Egners plass til et 
bilfritt/strengt trafikkregulert torg. I den forbindelse har foreldre ved Kampen Skole gjennom FAu 
gjort følgende vedtak 15. desember 2016: 

«FAU støtter Kampen Vels arbeid med omregulering av Torbjørn Egners Plass i retning av en bilfri, 
eller sterkt trafikkregulert, torg. FAU mener at dette tjener to viktige mål knyttet til skolen og dens 
elever: 1) en tryggere skolevei og 2) et triveligere, mer brukervennlig nærmiljø på Kampen. 

FAU er samtidig svært opptatt av at nevnte regulering av Torbjørn Egners Plass ikke medfører at 
Normannsgata foran Kampen skole får økt trafikkbelastning, og i praksis blir ny hoved-åre for 
trafikk mellom Kampen Sør/Jordal og Kampen Nord/Ensjø. 



FAU oppfordrer skolens Driftsstyre til å fatte et likelydende vedtak til støtte for tryggere skolevei 
og triveligere nærmiljø». 

6) Fotballbanen 

Når kunstgresset et på plass, skal Viking Troll etter avtale med Bymiljøetaten fritt benytte banen 

hver ettermiddag og hver helg så lenge kunstgressbanen på Jordal er stengt i forbindelse med 

oppføring av nye Jordal Amfi. 

Fotballklubben Forward har muntlig avtale med Bymiljøetaten om at de kan trene så mye de vil på 

grusbanen, så de blir nå uten treningsbane. 

FAU ønsker å undersøke om et område direkte knyttet til skolens område faktisk kan disponeres 

på denne måten. Hans Kristian starter prosessen med å kontakte baneforvalteren for å få 

nærmere info blant annet om hva som skjer til kunstgresset er på plass. Brev fra FAU til 

Bymiljøetaten vil tas opp på neste møte. 

7) Akustikktiltak i festsalen 

Utsettes til neste møte. 

8) Skole-hjem-samarbeid, hvordan kan dette styrkes? F.eks foreldremøter 

FAU mener fortsatt at fellesmøtebiten for hele trinnet utgjør en for stor del av foreldremøtene.  

Kontakt mellom kontaktlærer og klassekontaktene før foreldremøtene på e-post eller i form av 

formøte gjennomføres i varierende grad. 

a. Brev til områdedirektør (Se under punkt 1). 

9) Skolebibliotekar, hvor står saken i DS? 

Det har ikke vært nytt møte i Driftsstyret, så saken utgår. 

10) Økonomi 

a. Status 

Økonomiansvarlig Kjetil ikke til stede, men han har opplyst om at to trinn har søkt om midler 

til fellesaktivitet på trinnet, hvorav ett trakk søknaden. 7. trinn vil søke om ekstra midler til 

fellestur til i løpet av våren. 

Hans Kristian har funnet blokkfløyter på Ebay til 8,50 per stykk. Lærerne avgjør om dette er 

interessant å kjøpe inn. 

b. Hva kan/ønsker FAU å bidra med når det gjelder tiltak for å gjøre skolegården til et 

triveligere sted? 

 Dugnad til våren.  

 FAU spør elevrådet om de har eventuelle ønsker. 

11) Eventuelt 

Ingen saker. 


