
Referat FAU-møte Kampen skole 20.10.2015 

FAU-representantene skal sende ut dette referatet til foreldrene i de klassene de representerer så 
snart som mulig. 

Leder: Tuva Ørbeck Sørheim  

Referent: May-Len Skilbrei 

Klasse Representant  Møtt 

1A Camilla H. Hoholm Ja 

1B Cathrine Marken  Ja 

1C Helga Iselin Wåseth Ja 

2A May-Len Skilbrei Ja 

2B   

2C Helene Samuelsen Ja 

3A Hans Kristian Eide Ja 

3B Elin Bøe Elgsaas Ja 

3C Adil Ashraf Ja 

4A Ursula Jadczak Ja 

4B   

4C   

5A Elisabeth W. Wøhni Ja 

5B Siri Vik Ja 

5C Brit Vaneberg Ja 

6A Ayan Ahmed Ja 

6B   

6C Tuva Ørbeck Sørheim Ja 

7A Knut A. Hoem Ja 

7B Oxana Larsen Ja 

7C Jørgen Engeskog Ja 

 

SAK 1 Informasjon fra/spørsmål til skoleledelsen 

Siden skoleledelsen ikke var representert på forrige FAU-møte, var informasjon og diskusjon med 

rektor et viktig punkt på møtet. 

a) FAU ønsker å være med i planleggingskomité for Festival Kampen 

Svar: Skoleledelser er positive til at FAU har en rolle i planleggingskomiteen til Festival Kampen.  

Vedtak: Deltakelse vedtatt  

 

Kontinuitet blant kontaktlærere. Noen klasser byttet 5 kontaktlærere på 5 år. Bekymring for 

kompetanse og trivsel hos elevene. 

 

Svar: Skolen deler FAUs bekymring rundt hyppige skifter av klasseforstandere, men formidler 

samtidig at dette er skifter ledelsen i liten grad kan styre. Ved skifte sørger ledelsen for særskilt 

opplæring og oppfølging, og for å sikre systemer for overføring og overlapp. FAU stilte spørsmål 

ved om ikke ledelsen kunne gjøre mer for å forhindre skifte av klasseforstandere. FAU oppfordrer 

ledelsen til å i så langt det er mulig bedrive langtidsplanlegging og å legge lærerkabalen med 

tanke på hvilke løsninger som vil sikre kontinuitet. 

 

b) Handlingsplan for mobbing. Finnes det en slik på skolen?  

 



Vedtak: sosiallærerne stiller på neste FAU-møte for å informere detaljert om det arbeidet som 

gjøres for å sikre et godt miljø, herunder mobbeforebygging og –håndtering. 

 

c) Er det mulig å gjøre fotballbanen tilgjengelig for ikke-fotballspillende? For eksempel til bruk for 

stikkball nå som mye av skolegården er stengt.  

 

Svar: Rektor viser til at det er mange hensyn å ta allerede, og bruken av fotballbanen er strengt 

tids- og plassinndelt. 

Vedtak: Rektor vil ta innspillet videre. 

 

d) Planer for skolegården. Hva gjøres dette året når halve skolegården er stengt av? 

 

Svar: Rektor påpekte at det ikke er mer plass, og at elevene må klare seg med den plassen som 

gjenstår fram til byggeprosjektet er sluttført. Rektor viste til at de bruker området foran skolen til 

tider. Det vil kreve for mye organisering å la elevene bruke Jordal-området i friminuttene. FAU-

representanter etterspurte i forbindelse med skolegårdssituasjonen tiltak som sørger for at de 

små områdene som er, ikke er tilsøplet.   

Vedtak: Rektor skal se på dette. 

 

e) Foreldremøtene skal planlegges i samarbeid med foreldrekontaktene (for eksempel i formøte, 

eller samle innspill via e-post), men dette har i liten grad skjedd før høstens foreldremøter.  

Svar: Rektor er enig om at slikt samarbeid er regelen, og hadde ikke noe svar på hvorfor dette 

ikke var tilfellet i alle klassene ved oppstart høst 2015. I det minste må lærerne sende ut plan for 

møtet til foreldrerepresentantene på forhånd slik at de kan komme med innspill til denne.  

Vedtak: Rektor følger opp.  

f) Vi ønsker at foreldremøtene også tar opp skole-hjem-samarbeid. Kan man ta opp tema som feks 

språkbruk og oppførsel blant elevene, mobbing osv. 

 

Svar: Plangruppa jobber med en mal for utviklingssamtaler og foreldremøter, og denne vil 

komme til høring hos FAU etter hvert. 

  

g) Åpningstider på AKS til 16:30. Kortere enn på andre skoler? 

 

Svar: Rektor har forhørt seg angående hente-praksis i dag, og ser ikke umiddelbart et behov for 

utvidede åpningstider, men FAU-representanter fremhevet at hentepraksis må ses i lys av 

nåværende åpningstid. 

Vedtak: Rektor vil ta med spørsmålet om AKS’ åpningstider i budsjettarbeidet for neste år og vil 

vurdere muligheten i lys av hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha. 

 

h) Mulighet for sykkelparkering på skolen nå som det er lov til å sykle til skolen. 

Svar: Rektor er positiv til å legge bedre til rette for sykkelparkering, og foreslår at et område ved 

gjerdet på parkeringsplass mot Kampen barnehage brukes til dette. Undervisningsbygg eier 

grunnen, men rektor ser ingen innvendinger mot å bruke plassen på denne måten. 

Vedtak: FAU følger opp dette med eventuelt søknad om midler eksternt for å kjøpe inn 

sykkelstativ. 

i) Det bør være en representant fra hver klasse. Fortsatt mangler det noen klasser. 



 

Dette er allerede tatt hånd om. 

j) Hvorfor er det så mange lærere som fortsatt ikke kjenner til rutinene rundt valg av 

klassekontakter? Brosjyren vi laget har ikke blitt delt ut på alle foreldremøtene.  

 

Vedtak: Dette skal rektor sørge for gjennomføres. 

 

k) FAU-representanter tok i tillegg opp spørsmål om leksehjelp. Dette kom sent i gang i år, og er 

tidvis preget av mye bråk og/eller har et dårlig rykte blant noen elever. 

 

Svar: Rektor fant ingen forklaring på hvorfor oppstart var forsinket 

Vedtak: Rektor vil ta opp spørsmålet om hvordan de best mulig kan sikre at leksehjelp 

gjennomføres uten for mye forstyrrelser, uten at dette samtidig innebærer at de elevene som 

trenger det mest fratas muligheten til oppfølging av skolearbeidet, på fellesmøte. 

 

SAK 2 Representanter til Driftstyret 

Kjersti Sletteng og Laila Solum sitter i dag i skolens Driftsstyre, Kjersti som leder. Kjersti informerte 
om arbeidet til Driftsstyret, som er skolens høyeste organ. I Driftsstyret sitter tre 
foreldrerepresentanter, to politiske representanter og to representanter for lærerne, og rektor er 
styrets sekretær. Kjersti informerte også om behovet for nye representanter ved årsskiftet, og 
oppfordrer foreldre til å melde seg. De som melder seg behøver ikke å tiltre som ledere, men det er 
tradisjon ved Kampen for at foreldrene leder styret. 

SAK 3 AKS, oppretting av arbeidsgruppe. Aktuelle problemstillinger 

Vedtak: Knut A. Hoem, Helene Samuelsen, May-Len Skilbrei melder seg som deltakere i AKS-
arbeidsgruppe for skoleåret 2015/2016.  

SAK 4 Jordal – informasjon og samarbeid mellom skolene 

Vedtak: FAU vil etablere kontakt med ledelse og FAU ved Jordal ungdomsskole for å sikre god 

informasjon for foreldre på Kampen. Vi vil i denne kontakten diskutere hvilket klassetrinn og når på 

året det bør arrangeres informasjonsmøter på Kampen hvor rektor og evt. også FAU ved Jordal er 

representert. 

SAK 5 FAUs midler 

Vedtak: Torstein Horne inviteres på neste FAU-møte for å redegjøre for teknologi og behov ved 

eventuelt innkjøp av høyttalere til skolen for midlene.  

I tillegg kan hvert klassetrinn søke om 3000 til en aktivitet som inkluderer alle, enten for hele trinnet, 

eller med 1000 til hver klasse. Foreldrekontaktene er de som søker. 

SAK 6 Eventuelt 

Det var ingen saker under Eventuelt 


