
Møtereferat FAU-møte, Kampen skole, 18.februar 2016 
 

Tilstede: 

Tuva Ørbeck Sørheim (leder) Camilla H. Hoholm (1A) Helene Samuelsen (2C) May-Len Skilbrei (2A) 

Oxana Larsen (7B) Helga Iselin Wåseth (1C) Hans Kristian Eide (3A), Kjetil Kolsrud (2B), Brit Vareberg 

(5 C), Elin Bøe Elgsaas (3A), Laila Solum (6C) ((Listen er ikke komplett) 

Tilstede første del av møtet: AKS-leder Gudrun Kolstad 

Referent: Helga Iselin Wåseth 

 

Sak 1 AKS-leder informerer og svarer på spørsmål 

AKS-leder Gudrun Kolstad informerer om prioritering av ressurser og økonomi på AKS.  

Det er diskusjon omkring mattilbudet på AKS. Da Villa Kampen ble lukket for oppussing, ble 

varmmatserveringen avviklet og man må ha med matpakke to dager i uken. Grunnen til at AKS ikke 

tilbyr kald mat i stedet disse dagene er en omprioritering av økonomien. AKS ønsker å bruke 

ressursene på aktiviteter med høyere kvalitet. Det ligger mange muligheter for å søke om penger til 

aktiviteter på AKS, eksempelvis matprosjekter, Gudrun vil se på muligheter for å søke om midler. 

Det har vært ønsker fra flere foreldre i spesielt 1. og 2. trinn om å utvide åpningstiden med 

eksempelvis 15 minutter ved å omorganisere bemanningen. AKS –leder svarer at dette er en stor 

økonomisk post og vanskelig å gjennomføre. Utvidet åpningstid vil bety 120 000 kr i ekstra 

lønnsutgifter i året, og i fjor gikk AKS med underskudd.  

AKS har i dag samarbeid med bondegården, VIF-fotball, sjakk-klubben Kampen på brettet, musikk og 

kulturskolen for aktiviteter for barna. 

Alt av planer for AKS legges ut på skoleportalen, det er spørsmål om også å få disse på e-post, men 

skolen ønsker at all info fra skolen skal hentes fra portalen dermed ikke via ransel- og e-post. FAU 

synes det er rart at man ikke også kan sende på mail.  

Sak 2 Rektor informerer utgikk da Jack var skadet og ikke hadde mulighet til å stille 

Sak 3 Referat 

-Camilla har sendt søknad til Sparebankstiftelsen for Festival Kampen for midler til 

kunstnere/profesjonelle og kompetente fagfolk innen de ulike estetiske fagområdene 

festivalen retter seg mot. 

-FAU-representant Ursula Jadczak har sagt ja til å være vararepresentant til Driftsstyret 

Sak 4 Aktivitetsoversikt 

May-Len Skilbrei har laget oversikt over aktiviteter i Kampenområdet, om noen kjenner til flere 

aktiviteter kan de sendes til: m.l.skilbrei@jus.uio.no (Amerikansk fotball, kunstløp, og Sirkussmulene 

nevnes) 

Aktivitetsoversikten sendes ut til klassene ved skolestart og hvert halvår. 

mailto:m.l.skilbrei@jus.uio.no


Sak 5 Økonomi, oversikt fra Oxana 

FAU har 66 000 til disposisjon. Fire klasser har ennå ikke søkt om penger til aktiviteter.  

FAU har ikke mulighet til å kjøpe høyttalere for skolen. Tuva sender e-post til Jack og informerer, hun 

informerer samtidig om mulighet for å søke om midler til andre ting. Det diskuteres om å fortsette å 

gi mulighet for å søke penger fra FAU til aktiviteter og utstyr, det er fint å ha mulighet for å gi penger 

som kommer alle til gode. Dette er midler som er tilgjengelig for skolen, klassene og AKS å søke om. 

Det settes et tak på 3000 per trinn. Tilskudd utover dette må opp i FAU-møtet og drøftes. Midlene gis 

på tillit, det vil ikke kreves kvitteringer. Overskytende beløp kan betales tilbake, eller legges i 

klassekassen. 

Det kommer opp forslag om at FAU kan kjøpe inn bordtennisbord for skolegården. Tas videre til 

neste møte.  

Videre diskuteres skolens og aktivitetsskolens økonomi, AKS har hatt underskudd og er nødt til å 

innhente dette. Samtidig har skolen hatt overskudd, det er ikke mulighet til å overføre penger fra 

skolens økonomi til AKS. Til neste møte ønskes en oversikt over den økonomiske situasjonen. 

Sak 6 Innspill om Thorbjørn Egners plass 

Camilla informerer om forslag fra Kampen Vel for utvikling av plassen foran kirken og ønsker å høre 

om FAU vil være med å støtte forsaget. Forslaget støttes av FAU som et flott tiltak som vil komme 

elevene til gode ved tryggere skolevei og nytt møtested i nærmiljøet. 

Sak 7 Arrangere møte med barnevakten 

Bruk Hue-kampanjen som Kampen skole er med i retter seg mot 6. og 7. trinn, men problemstillingen 

er aktuell for de mindre klassene også. FAU-midler kan brukes for kurs/opplegg fra f.eks 

barnevakten.no. Hans Kristian melder seg til å undersøke mulighet for et opplegg for yngre elever. 

Han vil også høre med rektor om det allerede ligger planer for dette. Bruk-hue-kampanjen retter seg 

mot både foreldre og barn, dette er svært positivt.  

Sak 8 Eventuelt 

Søknadsmuligheter AKS 

AKS-gruppa har undersøkt søknadsmuligheter for AKS, med dette har ikke AKS-leder gått videre med. 

Det ligger et stort potensiale for å bedre økonomien og styrke aktivitetene. Innspill sendes til Gudrun 

Kolstad om hvorfor spørsmål og innspill fra AKS-gruppa ikke har blitt fulgt opp. Ansvar: AKS-gruppen 

Trafikksituasjonen i Ensjøveien 

Ensjøveien er sterkt trafikkert og er skolevei for flere elever ved Kampen skole. Lysregulering er 

prosjektert, men så vidt vi vet ikke vedtatt. Tuva undersøker situasjonen.  

 

Neste møte: 17. Mars kl 19 


