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1) Spørsmål til ny rektor 
Rektor presenterer seg selv: 

Rektor kommer fra en stilling som rektor på Gamlebyen skole, hvor hun har vært rektor i syv år. Hun har 

vanlig lærerutdanning og i tillegg videreutdanning i kunst og håndverk, mediekunnskap og en master i 

skoleledelse fra BI. Snart 55 år, to voksne barn og tre barnebarn. Hun er opptatt av å møte elever og 

foresatte på en likeverdig måte - menneske til menneske, og med hvordan lærerrollen er i endring når 

det gjelder dette. Elevenes læring og sosiale kompetanse er viktige saker. Et godt samarbeid med 

foreldrene og FAU spesielt er viktig. Rektor har allerede observert mange eksempler på engasjerte 

foreldre på skolen. Rektor er glad i bydelen og kjenner bydelens samarbeidspartnerne fra tiden på 

Gamlebyen skole godt. 

Spørsmål til rektor: 

1) Kan FAU bruke lokalene på Villa Kampen under festivalavslutningen? 

Ja.  

2) Kan FAU få tilgang på skolens safe under festivalavslutningen slik at vi kan oppbevare penger trygt? 

FAU kan komme på kontoret på et avtalt tidspunkt slik at rektor kan låse pengene inn i safen. Direkte 

tilgang til safe kan ikke gis. FAU håper å få på plass en Vippsløsning som gjør at det blir mindre kontanter 

i omløp under festivalen.  



3) 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? 

(Dette er et fast punkt på listen over spørsmål til rektor) 

Fire vedtak fattet siden jul. To i prosess. Basert på erfaring fra andre skoler mener rektor at omfang er 

midt på treet. Målet er at det ikke skal være nødvendig med mobbevedtak, men samtidig er det viktig at 

det settes inn tiltak der det er nødvendig og riktig. 

 

Skolens ledelse skal på kurs i ny lovgivning, prosedyrer og rutiner for hvordan skolen skal jobbe med 

elevenes arbeidsmiljø hvis denne er brutt (som f.eks. i en mobbesak). Dette vil publiseres på skolens 

hjemmeside. Rektor vil presentere dette for FAU på i et møte.  

Det jobbes kontinuerlig med små gode tiltak for å forebygge mobbing. Programmet «Det er mitt valg» er 

eksempel på et program som skal utvikle barnas sosiale kompetanse og motvirke mobbing og som 

kjøres ved Kampen Skole. Læringsmiljøplanen er stor og detaljert, og vil fungere som et oppslagsverk for 

lærerne og andre ansatte ved skolen. Læringsmiljøplanen skal ferdigstilles i august. Det vil lages en 

forkortet versjon på skolens hjemmeside. FAU ønsker å få komme med innspill og råd på hvordan 

innholdet best kan presenteres for å bidra til å sikre at alle foreldre forstår hva man kan gjøre hvis man 

er bekymret for at barnet sitt ikke har det bra på skolen. 

4) Hvordan fungerte det med utdeling av gavekortene 17.mai, og hvordan var elevoppslutningen i toget 

dette året sammenlignet med fjoråret? 

Rektor har ikke fått tall på elevoppslutningen fra 17. mai.  

Prosess for utdeling av gavekort er ny, og har noen forbedringspunkter til neste år. Det kan gå ut mer 

informasjon til elever og foresatte i forkant av 17. mai om dette. Barna syns det var veldig stas å få 

utdelt gavekort som kunne brukes på arrangementet på skolen. FAU og rektor er enige om at dette 

tiltaket videreføres neste år. 

Rektor får et spørsmål å ta med seg til neste møte: Musikkundervisning – det har tidligere vært 

kommunisert at to trinn ikke får ordinær musikkundervisning dette skoleåret, men i stedet få et 14 

dagers kurs / temauke i musikk denne våren (se FAU-referat 24.11.2016). FAU har fått signaler fra det 

pedagogiske personalet ved skolen om at det for det første ikke er satt av 14 dager til dette, og for det 

andre at dette ikke er en organisering av undervisningen som personalet forsvarer. FAU ønsker at rektor 

undersøker hva status er på denne saken og hvordan de skal sikres at barna får den 

musikkundervisningen de har krav på.  

Danseuke på fjerdetrinn og musikkuke på femtetrinn har vært gjennomført nå i vår.  

Informasjon fra Rektor:  

Utleie av gymnastikksal. Forward fotball har ønsket seg mer tid enn det de har fått i skolens gymsal.  

Nye søknader om leie av gymsalen må leveres innen 12. juni. Skolen vil prioritere aktiviteter for barn på 

skolen som er rimelige eller gratis (som f.eks. Forward fotball). 

Dugnad har vært gjennomført av foreldre, skolen har stått for de økonomiske utgiftene og foreldrene 

det praktiske.  



Fornying av skolefanen: Skolefanen trenger å restaureres. Skolen tar gjerne bidrag fra foreldre dersom 

noen har kompetanse på dette.  

Beboermøte om Jordal: 

Rektor har deltatt på beboermøte og oppfordrer foreldre til å engasjere seg i hvordan området blir 

utformet. FAU ønsker også at skolen har en tydelig stemme i utbyggingen av Jordal spesielt med tanke 

på trafikk. Skolen vil lage en uttalelse med synspunkter på trafikk og bredde på sykkelfelt i barnas 

skolevei.  

Innspill fra FAU: Kan skolen engasjere barna i å komme med forslag til hvordan Jordal utformes? Dette 

kan være en inngang til å komme med viktige innspill til beslutningstagere.  

 

2) Godkjenning av dagsorden 
Godkjent.  

3) Oppfølging av saker 
 

a. Vårdugnad 9.mai 
Godt oppmøte og god stemning under dugnad. Bra resultat! Vennskapsbenkene ble ikke klargjort den 

dagen pga. en misforståelse, så dette må følges opp.   

b. Forward – notat 
Notat fra FAU om treningstider i gymsalen er sendt til driftsstyret, som har videresendt denne til skolens 

ledelse. Se forøvrig informasjonssak fra Rektor.  

c. Nye Jordal – klage på vedtak 
Klage på vedtak er sendt Plan- og bygningsetaten, med Kopi til kultur- og idrettsbygg, Bymiljøetaten, 

Byråd for kultur, idrett og frivillighet og Byråd for oppvekst og kunnskap og Driftsstyret.    

4) FestivalKampen 9.-15.juni 
 

- Handle inn 

Hanne handler inn.  

- Kjøpe loddblokker/bonger 

Kjetil kjøper fra ebay. 

- Vaktliste 

Kjetil og Camilla lager vaktlister. Alle i FAU vil bli satt opp på vakt mellom kl. 15 og 20.30. Dersom noen 

har mulighet til å stille opp før kl. 15 er det kjærkomment for å bidra til å rigge- gi beskjed til Camilla. 

Vaktlister vil bli sendt ut i forkant.  



Viktig: FAU representanter må sikre god informasjon til sine klasser og trinn om oppgave til festivalen 

(1-3 middag, 4-5 kake, 6-7 vakt). Mat bør merkes godt med hva det er slik at det er lett å se om det er 

glutenfritt / halal / svin / nøtter osv. Det vil i tillegg bli sendt ut skolesms i forkant til alle foresatte. 

 

Festivalen begynner 16.30 med mat og bongsalg. 

Priser: 1o kr. per bong. Middag: 3 bonger, Kake: 2 bonger, Saft: 1 bong.   

De som står i bodene må informeres om å være pragmatiske i forhold til kakestørrelser og pris.  

- Plakater 

Hans Kristian lager plakater. 

- Pengeskrin og veksel 

Vi får veksel fra Serife (Dileks). Ikke rydd bort for mye veksel. Det jobbes for å få på plass vippsløsning.  

- Organisering av matsalget 

Først vakt på mat er viktig for å sikre god organisering av matsalget. To representanter fra FAU melder 

seg til å organisere matsalget (Cathrine og Odd) i tillegg til en representant fra 7c (Serife). 

- Tilgang til safe? + levere penger på Posten 

Tidspunkt for overlevering av penger avtales med rektor. NB! Husk å gi tilbake veksel til Serife. 

- Annet? 

Organisatorer må bruke vester, vi må sjekke om de er i FAU-boden.  

I fjor ble det tomt for tallerkener – det vil kjøpes inn flere tallerkener i år.  

 

5) Økonomi – status 
 

a. Søknad fra 7.trinn 
7. trinn har søkt om penger til to formål: Overnattingstur sammen med lærerne og tur til klatreparken.  

Tur til klatreparken har normalt vært finansiert av skolen.  

 

FAUs økonomi er begrenset og FAU prioriterer å støtte overnattingsturen med 100 kr per elev + de 

obligatoriske 3000 kr til trinnet. 

b. Søknad fra 6.trinn 
En klasse på sjette trinn har søkt om penger til en minigolftur. Søknaden avvises da klassen har fått 1000 

kr. fra FAU allerede. Hvis klasser søker om penger utover den faste støtten, ønsker vi at det skal være en 

godt begrunnet søknad, f.eks at elevene selv arrangerer fest el.l. 



6) Forslag angående valg av ny FAU-leder 
Forslag fremmes: FAU leder velges før sommeren slik at vedkommende er klar til skolestart i stedet for 

til høsten slik det praktiseres i dag. Dette for å sikre rask oppstart etter skolestart. 

Forslag vedtatt i møtet. Valg av ny FAU leder vil gjøres i neste FAU møte 20 juni. Aktuelle kandidater bes 

meldt til Camilla innen neste FAU-møte. 

Innspill: Det bør vurderes om også foreldrerepresentanter bør velges før sommerferien. FAU vil se på 

evt. endrede vedtekter for dette over sommeren og om dette endres til neste år. 

7) Egnerdagen 
Egnerdagen ønsker bedre samarbeid mellom skolen og Egnerdagen. De ønsker seg derfor 

representanter fra FAU eller andre fra skolen. Meld fra til FAU-leder dersom man er interessert i å bidra.  

8) Eventuelt 
Innspill: Bør FAU jobbe med noe mer «jenterettet» i skolegården? (Vi er alle enige om at jenter liker 

ping-pong og fotball – men de liker også andre ting).  Dette vil tas opp ved et senere møte i FAU.    

 


