
 
Referat FAU-møte Kampen skole 
17.mars 2016 

 

Tilstede: 

Tuva Ørbeck Sørheim, 6c 

Kjetil Kolsrud, 2b 

Laila Solum, 6a og 4c 

Helene Samuelsen, 2c 

Helga Iselin Wåseth, 1c 

Oxana Larsen, 7b 

Hans Kristian Eide, 3a 

Elin Bøe Elgsaas, 3b 

Camilla H. Hoholm, 1a 

May-Len Skilbrei, 2a 

Siri Vik, 5b 

 

1) Rektor informerte FAU om følgende: 

- Skolen brukte ca en million mindre enn budsjettert i 2015. Dette skyldtes i hovedsak at refusjonene 

fra NAV ble større enn budsjettert. Overskuddet blir med inn i budsjettåret 2016, og brukes til drift, 

blant annet til økte kostnader knyttet til den fjerde klassen som skal opprettes på 1. trinn høsten 2016. 

- FAU ønsket å vite hva skolen gjør for å bekjempe stygg språkbruk blant elevene. Rektor opplyste at 

dette i utgangspunktet er opp til den enkelte lærer, men temaet vil bli behandlet i den overbyggende 

læringsmiljøplanen som skal foreligge til høsten. 

- 6. april er skolegården endelig ferdig og ryddet for anleggsmidler. Rektor inviterer FAU til å 

medvirke til en foreldredugnad for å få området fint til våren. 

- FAU har etterlyst en mal for foreldremøter. Dette kommer i læringsmiljøplanen. FAU spiller inn et 

ønske om mer tid til klassevise foreldremøter. 

- FAU ønsket å vite hva skolen gjør for å følge opp barn som faller utenfor den sosiale deltagelsen. 

Rektor opplyser at dette styres av den enkelte lærer. FAU ber om innspill til hva FAU kan gjøre for å 

bidra. 

- FAU ønsket å vite hvordan skolen stiller seg til kommersiell sponsing av FestivalKampen. Svar: 

Skolen ønsker ikke reklame på skolens område. 

 

2) Referat fra forrige møte godkjent uten merknad. 

 

3) FAU forvalter pengene som inntjenes ved matsalget på FestivalKampen. Hvert trinn kan via 

klassekontaktene søke om inntil 3000 kroner (evt kr 1000 per klasse) til aktiviteter som omfatter hele 

trinnet eller hele klassen. Søknaden rettes til FAU-leder og FAUs kasserer, og pengene utbetales uten 

å bli behandlet i FAU.  

 

 

I tillegg kan alle som er tilknyttet skolen søke om penger fra FAU, avgrenset til tiltak som fremmer det 

sosiale miljøet mellom elevene, og som er inkluderende. Søkere kan være elever, foreldre, lærere og 

AKS. Søknader vil bli behandlet i FAU. FAU kan også selv fordele midler til tiltak med samme 

formål som beskrevet over. 

 

 

4)FAU betaler for at barna skal få et obligatorisk nettvett-kurs med Barnevakten.no. Opplegget varer 

to timer på kveldstid i festsalen, og barna vil få fri to timer på dagtid som kompensasjon. Foreldre vil 

også bli invitert. Invitasjonen vil gå til 4. og 5. trinn. Neste år kjører vi samme opplegg, da bare for 

fjerde trinn. 

 

http://barnevakten.no/


5) FAU følger utviklingen i trafikkbildet i Ensjøveien, som er en trafikkert skolevei for mange elever. 

Hvordan området skal innrettes videre skal senere behandles i Bydelsutvalget, og FAU avventer svar 

fra dem om den videre utviklingen.  

 

6) FestivalKampen arrangeres i år 10-16. juni. FAU har representanter i skolens arbeidsgruppe som 

har hovedansvaret. FAU understreker behovet for et bredt foreldreengasjement og et synlig 

arrangement. 

 

7) Eventuelt:  

- Det er etter FAUs syn et problem at grusbanen fylles med biler hver gang VIF spiller hjemmekamp 

på Jordal. Barna mister lekeplassen, og FAU lurer på hvor inntektene fra parkeringsavgiften tar veien. 

Følges opp av Hans Kristian Eide. 

- FAU vil sondere med rektor om muligheten for å få inn noe nytt lekeutstyr i skolegården. 

 
 


