
Referat fra FAU-møte 20.06.2016 

Til stede:  

Klasse Representant  

1A Camilla H. Hoholm 

1B Cathrine Marken  

2A May-Len Skilbrei 

2B Ketil Kolsrud 

2C Helene Samuelsen 

3B Elin Bøe Elgsaas 

4B Pernilla Erixon 

4C Laila Solum 

5A Elisabeth W. Wøhni 

5C Brit Vaneberg 

6B Hanne Zachariassen 

6C Tuva Ørbeck Sørheim 

 

Sak 1: Oppsummering av FestivalKampen 

Kampen skole har atter en gang arrangert en fin festival som både skaper samhold og inntekter som 

kan brukes til elevenes beste. FAU oppsummerte erfaringene med årets festival for å kartlegge ting vi 

mener fungerer spesielt godt og forbedringspotensialet.  

 Det ble informert litt dårlig i forkant om at oppmøte er obligatorisk og at elevene skulle 

avspasere dagen etter. Det er spesielt viktig at første trinn informeres skikkelig om dette. 

 I år ble det levert mye mat til FestivalKampen, og den nye måten å servere den på, med 

adkomst fra begge sider, var veldig vellykket. Kakeserveringen kan eventuelt også organiseres 

på samme måte neste år.  

 Vi hadde planlagt at kaker skulle serveres på serviett, men det viste seg å være behov for 

tallerkener; dette må tas med i betraktning neste år.  

 Neste år bør det fremkomme bedre hva som er vegetarmat og halal.  

 Det er mye trykk på matservering i begynnelsen av festivalen, og siden mange leverer mat 

også etter oppstart, anbefaler vi at 1-2 neste år jobber spesielt med å ta imot mat.  

 Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på innholdet i årets festival fra elevene. Det er fint at 

det ble turer på flere av gruppene i løpet av uka i år.  

 Tidligere har foreldre blitt mer aktivt involvert i festivalen, og dette kan være til hjelp for 

lærerne. FAU foreslår at skolen vurderer å trekke inn foreldrene mer, samt å benytte seg at 

tilbudet fra FAU om at de betaler for mer bruk av instruktører.  

 Når det gjelder fremvisning av resultatene av elevenes innsats i løpet av uka, synes FAU at 

alle gruppene bør få vise dem fram. Utstillingsrommene blir avstengt tidlig, noe som betyr at 

ikke alle får sett hva deres egne og andres barn har laget.  

 Vi mener det bør føres referat fra festivalens planleggingsmøte og gjennomføres en evaluering 

i etterkant.  

 Tuva skal slutte som FAU-leder fra høsten av, men kunne tenke seg å fortsette i gruppa som 

organiserer FestivalKampen.  

FAU forvalter nå om lag 90.000 som skal brukes til elevenes beste. I skoleåret 2015/2016 ble det delt 

ut 3000 til hvert klassetrinn til sosiale aktiviteter, og noe ekstra til sjuende klasse i forbindelse med 

avslutning på barneskolen. Vi anbefaler at FAU setter av midler til dette også framover, dvs. bruker 



3000 per trinn som deles ut basert på søknad, og 100 kroner per elev på 7. trinn. FAU har i tillegg 

lovet bort 20.000 til nytt bordtennisbord. Vi anbefaler at FAU i det kommende skoleåret informerer 

skolen enda bedre om at de kan søke om disse midlene til ulike formål, og vi mener det er spesielt 

viktig at midlene brukes til å gjøre FestivalKampen til en enda bedre aktivitet. Det kan være aktuelt 

med instruktører, både til de aktivitetene som inngår i festivalen i dag, men det er også mulig å starte 

opp nye aktiviteter, slik som sirkus, rappe-verksted, tegneseriekurs og tegnefilmkurs.  

Sak 2 Oppsummering av skoleåret 

FAU har jobbet med mange viktige saker i skoleåret 2015/2016 og oppsummerte hva vi mener har 

fungert ekstra fint og hva det må jobbes mer med.  

 FAU har vært opptatt av å ha en tett dialog med skolens ledelse, og har spesielt fulgt opp 

spørsmålet om hva skolen gjør for å forbedre miljøet på skolen. Dessverre har ikke en 

representant for ledelsen stilt på hvert møte. Og vi mener det er viktig at kontakten mellom 

skolens ledelse og FAU forbedres. 

 I skoleåret 2015/2016 presenterte skolens ledelse og sosiallærere arbeidet skolen gjør for å 

forbedre det psykososiale miljøet på skolen. Det er viktig at dette følges opp neste skoleår slik 

at foreldre blir godt informert om hva som skjer. 

 FAU har vært opptatt av å få oversikt over hvordan skolen prioriterer undervisningsressurser, 

og mener FAU også i neste skoleår bør følge med på dette. Ved lærerbytter er det positive 

erfaringer med at det settes inn ekstra ressurser.  

 FAU har videreført en AKS-gruppe som har møter med leder av AKS hvert semester. Vi 

mener det har vært en fin og konstruktiv dialog med AKS i skoleåret vi har bak oss og vi ser 

en god utvikling, og vi anbefaler neste års FAU å følge opp dette. 

 Det tilkommer FAU lite informasjon om bekymringer og spørsmål foreldre har. Vi mener 

AKS bør informere tydeligere på begynnelsen av skoleåret hva dets mandat og potensial er. 

Generelt mener vi det bør være bedre informasjonsflyt mellom foreldre, FAU-representanter 

og skolens ledelse om problemer fordi FAU kan ha en mer aktiv rolle enn i dag. I den 

forbindelse, mener FAU det er viktig med klassevise foreldremøter slik at foreldrene i hver 

klasse kan bli kjent med hverandre.  

 Det er viktig at FAU representerer foreldregruppa i bred forstand, og vi oppfordrer foreldrene 

å tenke på det i forbindelse med valg av klassekontakter. I neste skoleår kan det være aktuelt å 

invitere en innleder eller til et møte med representanter fra andre skolen for å diskutere 

hvordan man kan sikre bred deltakelse og kjennskap til hva FAU er.  

Sak 3 Valg av ny leder og kasserer 

Tuva skal ikke fortsette som FAU-leder og Oxana skal ikke fortsette som kasserer, og i møtet 

undersøkte vi hvem som er villige til å stille til høsten. Camilla H. Hoholm sa seg villig til å stille som 

FAU-leder for skoleåret 2016/2017, og Kjetil Kolsrud som kasserer. Leder og kasserer velges av 

påtroppende FAU. 

Sak 4 Eventuelt 

Tuva vil sørge for å revidere FAU-brosjyren med informasjon om at klassene kan søke om midler til 

aktiviteter fra FAU og at det anbefales at hver representant sitter i to år for å sikre kontinuitet. 

FAU må følge opp trafikksituasjonen ved Ensjøveien neste skoleår.  



FAU har i skoleåret 2015/2016 deltatt i en gruppe som arbeider med å redusere trafikken på Torbjørn 

Egners plass, og eventuelt stenge plassen for ordinær trafikk siden dette er et uoversiktlig kryss i dag 

og en plass som kan bli et flott torg for Kampen.   

FAU takket av Tuva Ørbeck Sørheim som har sittet i FAU i tre år og vært leder de siste to. FAU var 

enige om at Tuvas møteledelse og driv har vært spesielt flott. 

 


