
REFERAT FAU-MØTE 20.9.2016 (19.00–20.30) 
 
Til stede: Camilla H. Hoholm (2a), Cathrine Marken (2b), Kjetil Kolsrud (3b), Lars Haahr 
Klemmensen (4a), Kjersti Sletteng (4b), Odd Jenvin (5a – første 30 min), Siri Ursin 
Gusland (5c), Elisabeth W. Wøhni (6a), Siri Vik (6b), Brit Vareberg (6c, referent), Laila 
Solum (7a), Hanne Zachariassen (7b), Hans Kristian Eide (7c), Tuva Ørbeck Sørheim (7c, 
leder), Hans Sigurd Gundersen (rektor). 
 

1. Informasjon fra fungerende rektor og spørsmål fra FAU til rektor 
a) Hans Sigurd Gundersen er utlånt fra Lindeberg skole mens Rektor Jack Heidner og 
avdelingsleder Hans Jørgen Astrup vikarierer på Oppsal skole. Hans Sigurd vet ikke når 
Jack kommer tilbake eller hvor lenge han selv skal fungere som rektor på Kampen skole. 
Stillingen som rektor på Oppsal skal lyses ut.  
b) Skolens læringsmiljøplan – hvor langt er prosessen kommet?  
Fungerende rektor informerer: Læringsmiljøplanen er en av de viktigste oppgavene han 
skal jobbe med. Leseplanen er godt ivaretatt av skolens ansatte, regneresultatene er 
også på vei. Hans Sigurds hovedoppgave er å kvalitetssikre paragraf 9-a 3, 
Mobbeparagrafen. Skolen skal 1) forebygge mobbing og 2) iverksette tiltak når mobbing 
er dokumentert. Forebyggende tiltak ligger inne på klassenivå og individnivå. Festival 
Kampen trekkes frem som et godt eksempel på forebyggende arbeid fra skolens side. 
Evaluering av arbeidet med elevenes psykososiale miljø skal være fast punkt på hvert 
FAU-møte og hvert foreldremøte. Planen skiller mellom krenkende adferd, mobbing, 
diskriminering og rasisme. Hvert begrep skal defineres, og det skal tydeliggjøres når 
man har varslingsplikt og når man har handlingsplikt. 

 
Er planen konkret nok til at den kan tas i bruk? 
Læringsmiljøplanen er ganske omfattende og skolen skal jobbe videre med den. Det er 
viktig at alt som står i planen, er gjennomførbart. Planen må bli mer konkret enn det den 
er i dag. Mobbeparagrafen: FAU ønsker at retningslinjer og opplysninger om hva man 
kan forvente som foreldre, skal være lett tilgjengelig for alle fra skolens nettsider. 

 
Kan FAU bidra, eventuelt være en slags høringsinstans? 
Planen skal gjennomgås av fungerende rektor og evalueres av skolens læringsmiljøteam. 
Hans Sigurd synes det er positivt at FAU vil bidra, men teamet må konsulteres. FAU 
melder inn til læringsmiljøteamet at vi gjerne bidrar.  

 
c) Retningslinjer for foreldremøter 
Det skal være kontakt mellom foreldrekontaktene og læreren i forkant av hvert 
foreldremøte. Møtene holdes trinnvis, deretter klassevis. Læreren skal sende ut 
dagsorden til alle foreldrene i forkant av foreldremøtet og har ansvar for at det velges 
foreldrekontakter.  
 
d) Ubesatte stillinger ved skolen 
Fungerende avdelingsleder for 5.–7.-trinn jobber deltid (60 %) frem til 1. november. 
Sosiallæreren slutter 1. desember. Skolen mangler også bibliotekar. FAU er bekymret for 
at stillingene ikke skal bli besatt i tide. 
Fungerende rektor informerer: Skolen har valgt å bruke praktikanter i stedet for å 
ansette en skolebibliotekar. Skolen har nå et lederteam som fungerer og vil garantert 
klare seg med de ressursene vi har i halvannen måned. Det er skolens rektor som tar 



avgjørelsene om ansettelser sammen med ledergruppen – ikke områdedirektøren. 
Rektor skal selv ansette sine teamledere. Situasjonen på Kampen skole blir avklart når 
situasjonen på Oppsal skole er avklart, sannsynligvis i slutten av november. Det vil da bli 
avgjort om Jack blir på Oppsal eller kommer tilbake til Kampen. Områdedirektøren tar 
de endelige avgjørelsene sammen med Jack og Hans Jørgen.  
 
FAU presiserer at det er skolens ledelse som har tatt disse valgene. Det å ikke ansette 
bibliotekar er et tiltak for å spare penger. Ønsket om skolebibliotekar er meldt inn som 
sak i Driftsstyret av foreldrerepresentant Laila Solum, som også er leder i Driftsstyret.  

 
2. Referat fra forrige møte 

Informasjonsbrosjyren til nye foreldrekontakter er uforandret. Alle FAU-representanter 
må huske å opplyse om at hvert trinn kan søke om 3000 kr til en sosial aktivitet (4000 til 
1. trinn). 

 
3. Valg av ny FAU-ledelse  

Camilla H. Hoholm er valgt som ny leder. Hans Kristian Eide er gjenvalgt som nestleder, 
og Kjetil Kolsrud er valgt som ny kasserer. 

 
4. Eventuelt  

– Parkering på fotballbanen. Hans Kristian Eide følger opp.  
– Referat fra FAU-møtene sendes ut av klassens FAU-representant med e-post til alle 
foreldrene. Referatene legges også ut på skolens hjemmeside. 
– Leksefri skole. FAU kan melde sitt syn videre til ledelsen på skolen. Må eventuelt 
meldes inn som sak på et senere møte. 
– Skolen mangler faglært skolebibliotekar og faglærer i kunst og håndverk på 5. trinn. 
FAU må følge med på hvilke prioriteringer som gjøres av ledelsen og hvor de innsparte 
pengene går hen.  


