
Referat FAU-møte 20.april 2017 kl. 19-20.45 

Tilstede:  

May-Lin Skjelbrei - 3C  
Brit Vareberg - 6C  
Arne Sørvig - 4B/6B (referent) 
Hedda Reiermark - 7B  
Stein Gunnar Garthe - 4C  

Siri Ursin Gusland - 5C 
Jannie Solset - 1A  
Hilde Jørgenvåg - 5B  
Elisabeth W. Wøhni - 6A  
Odd Jenvin-Steinsvåg - 5A  

Kjetil Kolsrud - 3B  
Camilla Hoholm - 2A 
Mona M. Krane - 1D 
Hans Kristian Eide - 7C 
Cathrine Marken – 2B 

 

Dagsorden: 

1) Informasjon fra og spørsmål til rektor (se spørsmål og svar under) 

2) Dagsorden godkjent 

3) Oppfølging av saker 

a. Begrense bilkjøring og tomgangskjøring ved levering og henting 

Vedtak: Planlegge kampanje sammen med Elevrådet, fra høsten  

4) Forward – orientering om laget og dagens treningssituasjon 

Representant fra Forward orienterte FAU om klubben. Forward er et lokalt lavterskel-tilbud 

primært for småskoletrinnet. Initiativet vokser ut fra etableringen av «KampenKameratene» i 

forfjor, men fant først en for fotballkretsen akseptabel organisatorisk løsningen gjennom 

idrettsklubben Forward (som hadde sine glansdager på 70-tallet). Alle i FAU som tok ordet i 

saken hyllet initiativet: En lokal klubb, foreldredrevet og med lav kostnad for deltakelse er 

positivt for samhold og inkludering i en viktig fase i overgang fra barnehage til barneskole. 

Forward kan også komme til å utvikle flere undergrupper ut over fotball. 

 

Grunnen til Forwards ønske om å snakke med FAU er konkurranse om kapasitet både av 

utebaner og hall/gymsal. Som nykommer i fjor fikk Forward (den gang 

«KampenKameratene») ingen prioritet i tildeling av treningstider i gymsalen, og det er 

spesielt FAU’s støtte til prioritet i -17/-18-sesongen Forward ønsker. Søknadfrist for sal-

kapasitet er i mai, og beslutning og allokering av tider til ulike brukere gjøres lokalt på skolen. 

Forward mener at de burde stå støtt ved å være et omfavnet lokalt initiativ rettet mot barn, 

med formål om å tilby et lavterskel tilbud, slik også skolens teater og korps er det (riktignok i 

Festsalen, men prinisppet er det samme).  

 

Vedtak: Kjetil og Camilla undersøker bakgrunn for, og begrunnelse for dagens prioriteringer, 

og skriver et notat på dette til FAU og DS. Et samlet FAU ser stor verdi i at Forward for best 

mulig treningsbetingelser i gymsalen på Kampen, og oppfordrer skolen til å gi Forward dette. 

 

5) Barnevakten nettvettkurs 

Se spørsmål og svar til Rektor.  

 

Vedtak: Neste års 7.trinn skal få Barnevaktens nettvettkurs tidlig i skoleåret, siden de har fått 

noe kurs dette skoleåret. Vi fortsetter i tillegg med å gi Barnevaktens nettvettkurs til neste års 

4. og 5.trinn. 

 

6) Vårdugnad 9.mai – 4. og 5.trinn 



Det er svært kort tid til 9. mars, og FAU tar selvkritikk for ikke å ha valgt en dugnadsansvarlig 

tidligere. Med dugnaden 14 dager unna ble det påkrevet at en av FAU’s medlemmer måtte ta 

på seg hovedansvar for organisering (oppgaver, foreldreinvitasjoner). Som andre foreldre er 

det travle tider, men FAU vedtok en dugnad-light ift. fjorårets omfattende dugnad. Erfaringen 

bringes med til neste år, og det bør utpekes en ansvarlig for denne dugnaden senest i jaunar 

samme år.  

Siri Ursin Gusland (5C) tok på seg oppgaven i år, til akklamasjon fra hele FAU. Speiselt 

vennebenken ønsker fullført, men kosting, maling og evt. beplantning av blomsterkassene 

står på ønskelisten. FAU ser frem til et godt samarbeid med skolen, og spesielt Vaktmester 

Jon.  

7) Arbeidsgrupper 

a. Nytt fra AKS-gruppa (se referat på skolens nettsider: 

https://kampen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/. May-Len, som AKS-

kontakt, kunne rapportere at kodekursene har blitt svært godt mottatt, og at 

erfaringene er gode. Det er ønske om flere slike kurs. 

b. Egnersplass 

Behovet for å gjøre noe med Egnersplass har over flere år vært meldt inn til 

bydelens politikere og administrasjon. Vi er kjent med prosessen i 2015-16, 

som havarerte noen uker etter den ble vedtatt, da Bymiljøetaten (BIM) etter 

valget fikk beskjed om å prioritere alle sine ressurser inn mot et bilfritt 

sentrum og sikring av utsatte bygninger. Prosjektet med BIM kom i gang etter 

betydelig innsats fra lokale krefter, med Kampen Vel i førersetet. Etter 

havariet var det behov for en annen plan, og Kampen Vel (med støtte fra FAU 

og andre nabolagsgrupper) iverksatte samtaler med bydelens politikere og 

administrative ledere for å få forberedt Egnersplass-saken til politisk vedtak i 

Byrådet. Dette arbeidet var godt i gang, og uttalt støtte til initiativet fra 

bydelen var tydelig. Egnersplass skulle endelig finne sin posisjon i det politiske 

Oslo.  

 

Slik gikk det ikke. En saksforberedelsesfeil fra bydelen førte til at Egnersplass-

saken (helt korrekt saksgang) ble levert til Eiendoms og byfornyelsesetaten 

(EBY). Men EBY, i stedet for å forberede saken for byrådets politikere (som var 

intensjonen), oppfattet at Egnerplass var en sak som skulle direkte til BIM (se 

over; det er de som skal gjøre sentrum bilfritt og sikre utsatte bygninger). 

Dermed ble vår sak inderlig parkert igjen til 2018. 

 

Det er frustrerende for involverte parter å bevitne slikt slurv, og for FAU er 

dette beklagelig. Det tas nå stadig beslutninger med trafikale konsekvenser på 

Kampen (siste med revisjonen i planene på Nye Jordal, der det legges opp til 

et «kiss and ride» hvor publikum skal ankomme hallen i hundre- og tusentall 

etter å ha blitt bragt opp gjennom Kampen i privatbiler. En beslutning som går 

helt på tvers av intensjonen om å redusere biltrafikk rundt skolen, slik også 

involverte i Egnersplass-saken ønsker. Å skulle vente enda et år for å få avklart 

Egnersplass (og i og for seg en overordnet analyse og plan for trafikk på 

https://kampen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


Kampen) oppleves lenge ettersom det nå i tillegg er grupper rundt Nye Jordal 

som presser på for løsninger som går på tvers av målene om redusert trafikk. 

FAU vil be Kampen Vel om en mer detaljert redegjørelse. 
 

8) FestivalKampen 9.-15.juni 

- Handle inn: Hanne 

- Kjøpe loddblokker/bonger: Kjetil K. inkl. avklare VIPPS 
- Vaktliste – Camilla og Hans Kristian 
- Plakater – Hans Kristian 
- Pengeskrin og veksel – Kjetil K.  
 
Vedtak: FAU gir primærkontakt fra FAU vis a vis skolen ifbm. fetsival, Brit Vareberg sammen 
med Hilde Jørgenvåg, fritt mandat til å disponere et budsjett på kr. 40 000.- til kjøp av 
eksterne tjenester til aktivitetsgrupper. Dette skjer i nær dialog og samarbeid med skolens 
ansvarlige lærere, 
 
Ikke behandlet: 
- Organisering av matsalget 
- Tilgang til safe? + levere penger på Posten 
- Annet? 
 

FAU-leder ber FAU forberede seg på neste møte, som i stor grad vil handle om fordeling av 

ansvar og organisering av Festival Kampen. Alle gleder seg til skolens fantastiske festival! 

 

13. Eventuelt 

Nye Jordal 

Plan- og bygningsetaten har godkjent søknad om rammetillatelse med nye suppleringer i 

byggingen av Nye Jordal. Dvs at det nå er godkjent ny sykkelvei med bredde 5,5 m, 

bysykkelstativ rett ved skolen, samt «kiss and ride» plass mellom Nye Jordal og skolegården. 

FAU ønsker å reagere skriftllig på at hverken vi eller skolen er invitert inn til høring eller til 

nabomøter. 

Vedtak: Brit vil heretter stille på nabomøter en gang i måneden på vegne av FAU. Vi vil også 

sende en skriftlig klage til Plan- og bygningsetaten på vedtaket. 

 

UTSATTE SAKER: 

9) Bokuke – forslag fra foresatt 

10) Egnerdagen 

11) Økonomi – status  

12) Forslag angående valg av ny FAU-leder 

13) Eventuelt 

 

Spørsmål til rektor:  

1) Barnevakten nettvettkurs. Hva er erfaringene? 



Barnevakten var bra. Kanskje litt langt for elevene med 60 minutter, men mye godt 
innhold. 38 foresatte på kveldsmøte var kanskje litt mindre enn forventet ut fra at det 
var både fjerde og femte trinn. 
 

2) Hva er status på skolen når det gjelder pågående mobbesaker? Er det nye mobbesaker eller 

er det fattet nye enkeltvedtak siden sist? Eventuelt – er det ikke fattet enkeltvedtak? 

Ett eller to nye vedtak siden sist. Ett nytt vedtak mulig i neste uke. Er også ett til to 
vedtak som ikke er knyttet direkte mot mobbing, men mot psykososialt miljø på andre 
måter.  
 

3) I fjor ønsket FAU at skolen skulle være mer positivt pågående for å få med flere elever i 

17.mai-toget. Gjøres det noe mer for dette i år? 

17. mai kommer ny rektor til å ta seg av. Ole Berg er imidlertid svært godt i gang med 
planlegging. Togledermøte i neste uke. Informasjon til foresatte og elever kommer da så 
fort som mulig. Mye ekstra beredskap i år. Viktig med god info som beroliger elever og 
foresatte. 
 

 

 

Kampen 20/4-2017 

Arne Sørvig 

Referent  

 

 


