
 

Referat FAU-møte Kampen skole 
19. april 2016 
 
Tilstede: 
Leder: Tuva Ørbeck Sørheim, 6c 
Kjetil Kolsrud, 2b 
Helene Samuelsen, 2c 
Jørgen Engeskog 4a 
Hans Kristian Eide, 3a 
Elin Bøe Elgsaas, 3b 
Camilla H. Hoholm, 1a 
Siri Vik, 5b 
Basam Gobeel, mottaksklasse 
Anne Løyning, 2a 
Adil Ashrat, 3c 
Pernilla Erixon, 4b 
Elisabeth Wøhri, 5a 
Frank Slettebakken, 1b 
Brit Vareberg, 5c 
Hanne Zachariassen, 6b 
 
 
1) Rektor hadde ikke mulighet til å møte. 

 
Det ble lagt inn forslag om at både rektor og ass. rektor stiller på møtene i fremtiden. 
 
 

2) Referat fra forrige møte, tre kommentarer. 
a. Punkt 4. Det er ønskelig at obligatorisk nettvettkurs med Barnevakten.no starter opp for 

4 og 5 klasse over sommeren. Forslag er september. Nettvettkurs for 6 klasse kommer 
gjennom «Bruk hue». 

b. Punkt 5. Oppfølging av trafikkbildet på Ensjøveiene er purret opp av bydelsutvalget.  
c. Punkt 7. Parkering på grusbane ved VIF sine hjemmekamper. FAU har opprettet kontakt 

med Bymiljøetaten. Bymiljøetaten kjente ikke til at VIP benyttet fotballbanen til 
parkering. De ville vurdere nærmere forslag om å sette opp en bom på gangveien 
Fremdrift: følges opp av Hans Kristian Eide. 

 
 
3) Dugnad 11. mai 1800-2000 
 

Gjennomføres av 4 og 5 trinn + mottaksklasse 
- Tuva skriver og sender ut invitasjon via klassekontaktene (mail) og lærerne (ranselpost) 
- Ber skolen om å sende en felles klasse.SMS 

 
Følgende forslag til aktiviteter kom opp: 
- Male benker 
- Male treverk/gjerde på toppen av amfi i skolegården 
- Male over tagging i skolegården. 
- Sjablonger, Hanne sjekker med nabo om hun kan lage sjablonger 

o Paradis/tre på rad 



o Basket-linjer 
o Volleyball-bane 
o Sjakk 
o Matteoppgaver i trappetrinn 

- Kort «Rusken» aksjon – kjøpe inn søppelsekker 
- Kjøpe inn filttrekk til blomsterkasser 
 

 
 
4) Festival kampen 16. juni kl 17 

Tema: «Oslo – Hva skjer ‘a?» 
 
Be skolen om å sende SMS til de laveste trinnene, for å minne om henholdsvis middagsmat og 
kake. 6. og 7. klasse vil bli kontaktet om vaktene per mail.  
 
Fordeling av oppgaver til festen: 
- Handle inn – Hanne 
- Kjøpe loddblokker – Hans Kristian 
- Vaktliste – Hans Kristian 
- Plakater – A3/A2? – Hans Kristian 
- Pengeskrin og veksel Tuva 
- Bonger - Adil 
- Avklare om det er mulig med tilgang til kjøkken? 
- Tilgang til safe? + levere penger på Posten – Kjetil 

 
Vedrørende selve festivalen: 

- I planleggingsmøtet med lærerne ba FAU om at alle gruppene burde kvalitetssikres, slik 
at alle elevene er sikret like godt tilbud gjennom uken. 

- Alle gruppene må få mulighet til å få en tur ut i byen. 
- Usikkert om FAU skal bidra med midler direkte til festivalen, det virker som om skolen 

har penger nok selv. Tuva kontakter Lene for å høre om de har særskilte behov.  
 

 
 
5) Økonomi 
 

Tidligere har skolen hatt et eget budsjett for festivalen – men i år har vi fått opplyst at det ikke 
finnes en ramme, men at de vil få penger «etter behov».  
 
FAU har 66 219,15 kr på konto, det er kun to klasser som ikke har søkt om midler.  
 
Vi ønsker å sikre oss at midlene kommer elevene direkte til gode, og at de ikke «forsvinner» inn i 
skolens driftsbudsjett.  
 
Det ble vedtatt på møtet at FAU vil sponse et nytt bordtennisbord i skolegården. Vi ber 
vaktmesteren gi råd om hvilket som egner seg best. Kanskje kan det settes opp til 17. mai?  
 

 
6) Eventuelt 

- Organisere FAU som en organisasjon og registreres i Brønnøysundregisteret 
o Vurdere nærmere omfanget knyttet til dette. Adil undersøker 
o Fordel knyttet til opprettelse av egen konto for FAU sine penger 



- Det ble diskutert om vi skal bruke Vipps under FestivalKampen. Fordelen er at de fleste 
bruker kort nå til dags, men det er også noen problemer knyttet til 
konto/telefonnummer osv. Dersom noen finner en praktisk løsning på dette før neste 
møte, vurderer vi det på nytt.  

- Til neste møte har vi Invitert politikontakten på Grønland 
- Søppel på skolen – avklare med vaktmester 

o Ofte fulle konteinere 
o Toaletter er både møkkete og lukter – kan det være mulig å fjerne belegg på gulv 

og legge nytt da disse er slitt. 
o Generelt mye søppel i skolegården 

 
FAU-møtet 16. juni må flyttes til 20. juni hvor vi har møte/avslutning/hygge hjemme hos Tuva i  

 
 
 
 
 

 


