
 

 

Referat møte i FAU 16.mars 2017 

Tilstede: 

Trine Pleym Sandvik 1B 

Kristin Vennesland 4B 

May-Len Skilbrei 3A  

Runa Nymoen Sandnes 1C 

Hanne Zachariassen 7B  

Siri Ursin Gusland 5C  

Aimèe Skevik 3C  

Lars Klemmenson 

Jannie Solset 1A  

Hilde Jørgenvåg 5B (referent) 

Kjetil Kolsrud 3B 

Heidi Slåen 2C 

Laila Solum 7A 

Mona Krane 1D 

Camilla Helén Hoholm 2A 

 

1. Besøk av elevrådet  

Elevrådet var invitert, men møtte ikke opp av ulike årsaker. De vil bli invitert igjen ved en 

senere anledning.  

De oppfordres til å engasjere seg i dugnaden, trafikk/tomgangkjøring ved bringing og 

henting, samt problemene rundt toalettene. 

 

2. Informasjon fra og spørsmål til fungerende rektor  
Ansettelsen av ny rektor. 

Intervjuer er gjennomført. Når innstillingen er klar vil Driftsstyre få anledning til å uttale seg.  

Hvem som ansettes vil være klart før påske, og mest sannsynlig vil vedkommende være på 

plass ca 1. mai. Hvis ikke blir det ikke før til neste skoleår (august), anslår rektor. 

 

Pågående mobbesaker 

Det har vært 5 mobbesaker ila skoleåret. Skolen har fattet tre formelle vedtak vedrørende 

mobbing siden jul.  

I oppfølgingen av mobbesaker blir begge (alle) parter innkalt til samtaler. Alle lærere og 

ansatte blir informert om hva som skjer rundt eleven. Vurderinger til tiltak gjøres underveis. 

Foresatte får tilbud om vedtak. Begge parter blir fulgt opp med samtaler. 

 



Vold og høyt konfliktnivå  

Tidligere brev hjem om vold har senket konfliktnivået noe. Det kan virke som at samtaler 

rundt dette i klassene og alvorligheten i ordlyden i brevet har virket preventivt. 

Det er forøvrig ingen automatikk for at eleven som har vært voldelig bortvises. Vurderinger 

gjøres i hvert tilfelle. Skolen vil ha dialog med foresatte og elevene det gjelder. 

I noen tilfeller blir elevens livsvilkår vurdert på sosiallærermøte, og bekymringsmelding til 

barnevernet blir sendt der det behøves. Hvert tilfelle behandles individuelt. 

Det skal være veldig lav terskel for elevene å komme til lærerne og si fra. Rektor oppfordrer 

alle lærerne å ha åpne dører, om de ikke feks sitter opptatt i møter. Målet er å være så 

tilgjengelig som mulig. Sosiallærer tar i mot mange samtaler.  

 

1. trinn neste skoleår 

86 elever er innmeldt neste skoleår. Kampen har plass til 84 elever. (tre klasser) 

I fjor begynte fire 1.klasser på Kampen. Dette trinnet blir fireparallell helt ut 7.klasse. 

 

Tyveri fra garderobene. 

Flere elever opplever at både klær, sko og ting som ligger i jakkelommer i garderobene blir 

borte. Rektor vil ta en runde med kontaktlærerne for å kartlegge hvor problemet er størst. 

Hva er forsvunnet osv. Skolen vil deretter jobbe med å finne løsninger. Skolen vil bla innføre 

felles ordninger for oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden. FAU ønsker at det samtales i 

klassene om respekt for andres eiendeler og om hvordan det føles når noen tar noe man selv 

er glad i.  

Et annet forslag er å ta med jakker og sko inn i klasserommet, men dette frarådes pga dårlig 

inneklima. 

Låsbare skap frarådes også pga plassmangel og det er erfaringsmessig vanskelig å holde styr 

på nøkler og koder. 

  

Begrense bilkjøring og tomgangskjøring ved levering og henting 

Foreldrekontaktene oppfordres til å ta opp dette på foreldremøtene og oppfordre alle 

foresatte til å begrense bilkjøring ved levering og henting av barn til et minimum. 

FAU ønsker i utgangpunktet ikke å sette opp skilting mot noe som ikke oppleves som et stort 

problem. Hvis dette viser seg senere å bli et større problem vil FAU på nytt vurdere å be om 

skilt. FAU vil nå i første omgang utfordre elevrådet til et samarbeid for å begrense bilkjøring, 

ved å f.eks ha kampanjer noen ganger i løpet av skoleåret eller ved å levere ut lapper til de 

bilene som går på tomgang. Camilla tar kontakt med elevrådet. 

 

Vårdugnad i mai 

FAU og skolen vil i år igjen arrangere vårdugnad etter at skolegården er kostet. Vi vil enes om 

rammene, men forslaget så langt å male og plante. Kan vi gjøre det triveligere i kjelleren? 



Undervisningsbygg som eier må i så fall spørres. Camilla tar kontakt med skolen. 

4. og 5. klasse samt foreldre står for dugnaden. Skolen kan støtte økonomisk. FAU kan støtte 

honorar til Gro som hjalp til med kunstnerisk input i fjor. (evt en annen person) 

Dugnad vil arrangeres på en annen dag enn onsdag, siden korpset øver i skolegården på 

onsdager før 17. mai. 

 

Mat og helse 6.trinn.  

Flere foresatte undres over hvordan undervisningen gjennomføres og hvordan uro i klassen 

utarter seg i løpet av timen. Er Mat og helse blitt så nedprioritert mtp ressursbruk at det er 

vanskelig å opprettholde et godt læringsmiljø og god faglig læring i disse timene? 

Rektor svarer at mat og helse (samt kunst og håndverk) er skjermet for besparelser som et 

direkte svar på det punktet. For å kunne svare mer utfyllende bes foresatte om å ta kontakt 

med skolens ledelse med konkrete erfaringer. 

 

Trivselsledere 

Hvorfor velges trivselsledere etter avstemming og ikke etter mer tilfeldige metoder som 

f.eks «lapp i hatt»? 

Rektor: Trivselsledere skal velges etter et fast regelverk fra Trivselslederopplegget. 

Det gjøres en anonym stemming av elevene, og resultatet skal ikke gjøres kjent for elevene. 

(ingen skal få vite hvor mange stemmer hver enkelt fikk). 

Læreren kan også overstyre valget, hvis de mener det er riktig for klassedynamikken og det 

sosiale miljøet. 

Lærerne skal være kjent med reglene, men elever og foreldre oppfordres til å si fra om 

reglene ikke blir fulgt. 

 

3. Godkjenning av dagsorden  

Dagsorden godkjent.  

 

4. Oppfølging av saker  
a. Fotballbanen.  

FAU-leder har mottatt svar fra Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. De har bedt 

Bymiljøetaten om å følge opp saken i samarbeid med Oslo Idrettskrets. 

 

Arbeidsgruppen Nye Jordal Amfi (NJA) har bedt om støtte fra FAU om å jobbe for et mer 

miljøvennlig alternativ til kunstrgress, som skal rulles ut på grusbanen i  nærmeste fremtid. 

FAU støtter et miljøvennlig alternativ. 

 

Det har også kommet inn et innspill om å lage grusbanen om til en friidrettsplass. Faren ved 

all oppgradering er at banen blir mer attraktiv for idrettslag utover Kampen. FAU må tenke 

over hva slags alternativ vi ønsker å støtte. Frem til nå har grusbanen vært en bane alle kan 

bruke og ikke en bane som er bundet opp det meste av tiden. Vil vi fortsatt jobbe for det? 



 

Kampen Vel melder at de jobber for at banen/friområdet skal rustes opp slik at 

fotballklubben Forward i stedet kan bruke denne som et alternativ til grusbanen ved skolen. 

 

b. Nettvettkurs 

Røde Kors nettvettkurs Bruk Hue kommer bare til skolene hvert 3. år, og da dette var 

planlagt som opplegg for 6. klasse, må muligens kurset utsettes til neste år. 4. og 5. klasse 

gjennomfører kurs med Barnevakten 28. mars. FAU vil etter denne dagen vurdere om også 

6.trinn skal få kurs gjennom Barnevakten som et alternativ. 

 

c. Skolefrokostprosjekt 

Tuva Ørbeck Sørheim er pådriver. Forslag om at Kampen skole arrangere frokost 4 ganger i 

løpet av våren (24. og 27.april for 5. og 6.trinn, 4. og 5.mai for 5., 6. og 7.trinn). 19. april er 

det et nytt planleggingsmøte kl 0830. Det åpent for at flere er med her. Vi oppfordrer 

klassekontaktene til de respektive trinnene til å bli med. Det jobbes med å få til 

sponsoravtaler.  

FAU støtter prosjektet med 4000. 

 

d. Forslag om skilt ved bilkjøring og tomgangskjøring  

Se over for redegjørelse. 

 
e. Nye Jordal 

Det blir arrangert brukermøter for naboer til Nye Jordal Amfi.  
Datoene for møtene vil være 29.mars, 26.april, 24.mai og 21.juni kl.16. 
Det er ønskelig at FAU/skolen er representert for å få informasjon om prosjektet.  

Meld gjerne i fra til Camilla om du ønsker å prioritere dette. 
 

f. Nattravning 

Siri Ursin Gusland har tatt over ansvaret for Nattravnene Kampen. Alle oppfordres til å 

snakke varmt om Natteravnene på foreldremøte og å oppfordre foresatte til å melde seg til å 

gå. 

 

5. Driftsstyret – referater og dagsorden.  

Fra nå av vil kun referater fra driftsstyret sendes ut til FAU. Ta kontakt med driftsstyreleder 

for mer info der det er ønskelig.  

 

6. Nytt fra arbeidgrupper 

Aks-gruppen 

Noen foreldre reagerer på en hard tone fra ansatte og refererer til en såkalt «kjeftekultur». 

Matservering: Noen reagerer på at det er for lite mat med to knekkebrød per elev. 



Begrunnelsen tidligere har vært at matserveringen er begrenset av budsjetter, samt at 

måltidet på AKS ikke skal være et fullt måltid, men heller et mellommåltid.  Ønske om bedre 

matservering på AKS er et gjentagende tema. 

Kan maten handles på en billigere butikk enn Bunnpris, for å få utnyttet mer av budsjettet? 

 

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.  

Nytt møte med arbeidsgruppen og AKS 3. april. 

 

7. Vårdugnad  

Foreldrekontakter for 4. og 5.trinn får ansvaret for vårdugnaden. Dette skal være et 

samarbeid mellom foresatte og barn. Det er viktig å planlegge for at flest mulig barn får være 

i aktivitet under dugnaden. Camilla foreslår en dato. Se ellers punkt over for mer info. 

 

8. FestivalKAmpen (9 - 15. juni) 
Disse gruppene er foreslått: 

Bloggere 

Tegneserier 

Teater 

Musikk 

Dans 

Kokker 

Kunstnerne 

Tegne/male 1 og 2 

Animasjon 

Film/foto 

Design 1 og 2 

Camp Kampen 1, 2 og 3 

 

20. mars blir tema kjent for lærerne. 

22. mars møter Brit og Tuva lærerne for å snakke om ekstern hjelp/penger under festivalen. 
Tuva spør om de økonomiske rammene for festivalen. 

3. mai Marco Elsafadi kommer for å holde foredrag for lærerne på festivalplanleggingsdagen. 

Alle i FAU er invitert. FAU støtter foredraget med kr 2000. 



Alle på FAU må stille avslutningsdagen på festival Kampen. FAU har ansvar for 

matserveringen torsdag 15. juni. Vi følger samme fordeling som i fjor ang matlaging – alle 

trinn må bidra. 

Innspill: Kan vi ha billigere matpriser? 

Alle i FAU  oppfordres til å komme med forslag til hvem som kan hyres inn og 

inspirere/undervise i de forskjellige gruppene. Mailrunde til neste FAU-møte. FAU bidrar 

med honorar. Vi tar en runde på hva disse honorarene kan ligge på. 

Husk å informere om FestivalKampen på foreldremøtene! 

Innspill til lærerne: Hvordan blir foreldrene tatt i mot av skolen/lærerne når de melder seg 

som frivillig. Noen dårlige erfaringer fra i fjor. 

 

9. Bokuke – forslag fra foresatt (utsatt) 

10. Egnerdagen (utsatt) 

11. Økonomi (utsatt) 

12. Eventuelt 

 

 


