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Hvem har møtt 

 Camilla Hélen Hoholm (2A) (Leder) 

 Hans Kristian Eide (7C) (Nestleder) 

 Kristin Vennesland (4B) 
 Trine Pleym Sandvik(1B) 
 Laila Solum (7A) 
 Stein-Gunnar Garthe (4C) 
 Hedda Reiermark (7B) 
 Astrid Hygen Meyer (2C) 
 Odd Jenvin (5A) 
 Kjetil Kolsrud (3B) 

 Kristin Aandal (6C) 
 Elisabeth W. Wøhni (6A) 
 May-Len Skilbrei (3A) 
 Cathrine Marken (2B) 
 Runa Sandnes (1C) 
 
På grunn av besøk fra politikontakten ble sakene tatt i en annen rekkefølge enn 
dagsorden. 

Sak 3 - Møte med politikontakt Gørild Presthus 

Forebyggende 

Gørild Presthus holdt et lengre foredrag der hun fortalte hvordan de jobber forebyggende 
tilpasset nærmiljøet.  

Salto 

Salto er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet 
og rusmisbruk blant barn og unge. 
Politiet jobber også tett mot skolene. På Jordal skole kan f.eks politiet komme og snakke med 
barn som sliter. Politiet sender også bekymringsmeldinger til barnevernet ved behov som da 
kan komme inn og hjelpe familiene. 
Politiet erfarer at denne måten å jobbe på gir mindre barne- og ungdomskriminalitet. 

Området rundt Kampen 

På Kampen som helhet har situasjonen vært stabil. I skolegården kan det forkomme uønsket 
adferd av store barn og ungdom. Noen områder i skolegården og i barnehagene rundt har lite 
innsyn. Mange barn kommer til skolegården når det skjer ting. Unge søker tilhold. Det kan foregå 
hasj-røyking i skolegården. Det har også vært tilfeller av voldelig løsning på konflikter der eldre 
barn sier «Møtes på Kampen skole…» 
 
Det politiet ser er at det altfor ofte er mange barn, men ingen voksne i skolegården. 
Har man barn på skolen så kan voksne godt gå innom og se. Det ville vært flott om det var en 
miks av foreldre og andre. Vi er nært sentrum med mer alvorlig kriminalitet og da trenger man 
voksne som kan være til stede. Vet ikke om det er nattravner nå? 
 
Politiets viktigste oppfordring til foreldre er derfor å oftere følge barna til skolegården. 
Bare det å være tilstede i skolegården virker forebyggende. 
 



Patruljering 

Politipatruljen kan kjøre inn i skolegården og sjekke, men det er sjelden de ser foreldre her med 
barna. Patruljen snakker med barn/unge og spør hvordan det går. I høst har det vært ett tilfelle 
med mørk-kledde ungdommer med hunder som barn har meldt fra om, men politiet har ikke 
sett dette. Når vinteren kommer virker det i seg selv forebyggende.  

Jordalområdet 

Politikontakten trekker frem hvor fint område det er med rampen. Barn og unge reiser langt for 
å komme dit. Men også der er det veldig mange barn og få voksne. Der har det skjedd ran av 
telefon, dyre capser, solbriller. Det kan også være konflikter mellom barn, møter for å gjøre opp i 
konflikter, og det foregår også noe narkotikasalg. 

Hvem kontakter man? 

Hvis man observerer salg av narkotika der barn oppholder seg så vil politiet prøve å komme. 
Ved salg av narkotika prøver de ofte å gjemme seg bak hekker og i lukkede områder. Mer åpne 
områder og mer lys kan hjelpe. Hvis flere voksne er tilstede så blir det mindre salg. Politiet 
oppfordrer også skolen og FAU om å melde ifra hvis man vet om områder med spesielt lite lys 
eller med mye beplantning som sperrer innsyn, så kan det være at de kan gjøre noe med dette. 

Kampen Park 

Har blitt veldig bra. Med Tøyenløftet ble det mye bedre og flere bakmenn for narkotikahandel 
ble tatt. Nå har det kommet litt opp igjen (med narkotikasalget). Spesielt i trappen opp fra 
Brinken. 

Parken ved Tøyen 

Jens Bjelkes gate – her er det mange familier med barn som leker, men det foregår også salg av 
narkotika, drikking. Ser man salg, drikking etc. ved barn så prioriterer politiet det. 

Ring 

Ring hvis dere ser noe. Dere hjelper ved å gi beskjed. Det skal patruljeres flere ganger daglig. 
Politiet kjører rundt i byen for å hjelpe folk, og bomiljø er viktige prioriteringsområder. Oslo 
politi: 22669050. 
 
Spørsmål fra FAU: Synlighet – FAU og skolen har snakket om belysning i skolegården.  
Svar: Politikontakten mener det ikke er bra med lite lys, samtidig er det ikke verst i skolegården. 
Skal undersøke med bydelen om det kan bli bedre belysning. 
 
Spørsmål fra FAU: Kan man gå tur med narko-hunder i området? 
Svar: De har mye å gjøre med gatepatruljen. De er på Grønland og er lette å sette i gang. Ser dere 
noen flere kvelder så gi beskjed. 
 
Spørsmål fra FAU: 10-klassinger røyker hasj og lager bråk på skolen og i området rundt. 
Svar: Mange ungdomskoler sliter med hasjrøyking. Jordal er en helt fantastisk skole å 
samarbeide med. Politiet er fast på Jordal en gang i uka. En del unge får ikke den oppfølgingen de 
trenger hjemmefra. Er de under 15 er det samtale og hjelp fra barnevern. En god samtale kan 
være viktig.  
Rektor: Vi har samtaler med Jordal. Vi samarbeider med alle skoler i området. 
 
Spørsmål fra FAU: Hva sier vi til folk som sitter og ruser seg? 
Svar: Si f.eks: «Går det bra? Dette er et område hvor barn leker. Kanskje dere kan gå et annet 
sted.» 
 



Spørsmål fra FAU: Tøyenområdet – er det trygt? 
Svar: På Tøyen bor det mange med barn i små leiligheter og mange barn er derfor mye ute alene 
uten voksne. De kan oppføre seg stygt mot andre. Men politiet gjør noe. De har aktiviteter med 
dem, sparker fotball, organiserer. Det er bedre nå enn det var.  
 
Spørsmål fra FAU: Kan man forflytte problemene? Gir f.eks Tøyenløftet problemer på Grønland 
eller Kampen? 
Svar: Det er fint på Kampen, men aktørene må samarbeide. Unge som driver med vold skal 
jobbes mer intensivt mot. P.g.a. utbygging i Kværnerdalen har politiet fått mer midler. Det skal 
gå til forebygging blant unge. 
 
Spørsmål fra FAU: Vil du at vi sender e-post? 
Svar: Ja, gjør det. og.presthus@politiet.no  
 

Sak 2 - Kommentarer til dagsorden? 

Nei 

Sak 4 – Oppfølging av saker – rutiner for referat, nettvettkurs 

Referatet blir sendt ut til gjennomlesing av FAU-representantene og man kan uttale seg. Deretter 
sendes det ut til foreldrene. Dette har fungert bra. 
 
Nettvettkurs – spørsmålet sendes til rektor. 

Sak 5 – Arbeidsgrupper 

Nytt fra AKS? 

Nei. Møtet som var planlagt gjennomført denne uka ble avlyst, det er avtalt nytt tidspunkt. Både 
rektor og AKS-leder Gudrun Kolstad skal delta. 
 
FAU-leder spør om det er behov for flere arbeidsgrupper – ingen har forslag. 
 

FestivalKampen 

Vi flytter alt om FestivalKampen til neste møte. Møtet med politiet tok lenger tid enn planlagt. 

Sak 6 - Læringsmiljø og skolegårdsituasjonen 

Det er bekymring angående friminuttet på 5-trinn. FAU ønsker fokus på friminutt og liten 
voksentetthet. Foreldre har snakket med barn på 5-trinn som føler seg redde og usikre. Mange 
blir ikke sett. Større elever får herje fritt. Er det for få voksne i skolegården? De voksne som er 
ute er ofte unge assistenter. Foreldre melder fra om mobbing de ser som ikke blir oppdaget. FAU 
spør derfor hvor godt mobbemeldinger blir fulgt opp. 
Rektor sier voksentettheten er relativt høy på Kampen skole. 
Foreldre får tilbakemelding om at trivselsleder-systemet fungerer bra. 
 
FAU diskuterte videre opplevde problemer, løsninger og regelverk ved mistanke om mobbing. 
FAU mener det er et problem hvis barn ikke føler seg trygge og vil følge opp dette videre. 
 
FAU-leder vil be skolens ledelse om en redegjørelse om hva som gjøres konkret i friminuttene for å 
sikre elevenes ivaretakelse og trivsel. Vi ønsker også å høre hvordan ledelsen sikrer at det er nok 
voksne ute på inspeksjon og hva som skjer når det eventuelt ikke er det, f.eks ved forglemmelse, 
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sykdom o.l. FAU ønsker også at det blir gitt tydelig informasjon til foresatte om hvem på skolen 
man skal kontakte ved hvilke problemer. F.eks når er det naturlig å sette sosiallærer på kopi? 

Sak 7 - Skole-hjem-samarbeid, hvordan kan dette styrkes? F.eks 
foreldremøter  

Utgår til neste møte.  

Sak 8 - Skolebibliotekar, hvor står saken i DS?  

Utgår til neste møte da det ikke ble tatt opp i driftsstyret denne gang. 

Sak 9 - Økonomi 

Musikkinstrument 

Kan FAU kjøpe blokkfløyte til alle på et trinn? FAU bør spørre hva musikklærerne synes. Det 
koster under 1000 kroner for 100 blokkfløyter (ebay.com). 
 
Når det gjelder bordtennisbordet FAU har vedtatt å kjøpe så venter vi fortsatt på 
bordtennisbordet Undervisningsbygg skal sette opp. Målet er å få 3 bord på skoleområdet. 

Sak 10 – Eventuelt 

Spøkelsesskremsel  

Det ble meldt inn at mange små barn er redde for et område i nord-enden av skolen der de tror 
at spøkelset ‘Blodige Maria’ bor. Dette er noe de store barna på skolen har skremt de som er 
mindre enn seg med i over flere år. 
 
Er dette noe skolen bør ta tak i og ordne? Kanskje fikse området? Mer lys? 
FAU-leder vil be skolen snakke med elevene, samt be om at dør i kjelleren blir reparert. 

Sak 1 – Info fra rektor 

Spørsmål til rektor: 
1) Status i situasjon med ledelse og andre ansatte (sosiallærer, lærer 6.trinn, 

helsesøster)  

Ledelsen er per i dag fungerende rektor, ass.rektor og inspektør.  

Områdedirektør, Bente Borrebæk vil informere skolens personale om Jack 

Heidner kommer tilbake i rektorstillingen onsdag 30.11. (Merknad: Bente 

Borrebæk informerte 30.11.16 at Jack Heidner er innstilt som nr 1 til 

rektorstilling ved Oppsal skole, og kommer dermed ikke tilbake til Kampen 

skole).  

Avdelingsleder 5-7, Hans Jørgen Astrup, skal være tilbake 1.1.2017. Hvis det blir 

aktuelt med et annet ansettelsesforhold er oppsigelsestiden på 3 måneder. 

Ansettelse av sosiallærer er i prosess. Venter på en avklaring av permisjon til 

innstilt kandidat.  

Lærer 6.trinn er nå avklart. Oppstart 1/1 2017. Vedkommende har erfaring som 

kontaktlærer.  

2) Hva er prosedyrene ved ansettelse av eventuelt ny rektor?  

En utlysning av stilling vil bli gjort, så fort rektoransettelse ved Oppsal skole er 

avklart. Deretter vil det bli en søknadsprosess, med 1.gangs intervju, 



2.gangsintervju, vurderingssenter, deretter en innstilling til høring hos 

organisasjonene, for så å avgjøres av skoledirektøren.  

3) Læringsmiljøplanen – status og fremdrift. 

Læringsmiljøplanen er så godt som ferdig. Læringsmiljøteamet vil informere i 

portalen til foresatte om hvor planen legges ut på hjemmesiden.  

4) Det etterlyses info-møte for 7.trinn om Jordal ungdomsskole. Vil det bli før jul? 

Infomøte med Jordal skole gjennomføres på vårhalvåret 2017.  

5) Er det per dags dato faglærer i kunst og håndverk på mellomtrinnet? 

Det er 3 faglærere i kunst og håndverk på mellomtrinnet, og 2 ufaglærte, i tillegg 

til 1 faglært som er på vei tilbake i jobb igjen etter langvarig sykmelding.  

Disse har samarbeidstid på tirsdager for å kvalitetssikre innhold og 

gjennomføring av undervisning.  

6) Har 5.trinn faglærer i musikk? 

Ingen faglærer i musikk per dag dato. God erfaring med å legge et musikkprosjekt 

på ca. 14 dager i vårhalvåret 2016, gjør at man viderefører denne praksis til 

vårhalvåret 2017. Egen fagperson i musikk leies eksternt inn for å gjennomføre 

dette prosjekt. Det samme gjøres på 4.trinn.  

7) Det er blitt sagt på foreldremøte at elevene ikke kan få fullverdig undervisning i 

mat og helse fordi det ikke finnes nok ressurser, hverken lærermessig eller 

materielt. Hva gjør ledelsen med dette? 

Dette stemmer ikke. Elevene får akkurat det de skal ha iht. Kunnskapsløftet og 

antall timer. I tillegg kan det nevnes at skolekjøkkenet utstyres med helt nye 

komfyrer før juleferien.  

8) På foreldremøte på 2.trinn i høst ble det fortalt at en elev to ganger har gått hjem 

fra AKS uten at dette er etter avtale og heller ikke blitt registrert. Hva er blitt 

gjort i oppfølgingen av denne konkrete saken, og hvordan sikres dette slik at det 

ikke skjer igjen? 

I denne konkrete saken har baseleder hatt samtaler med foresatte og elev for å 

sikre at dette ikke skjer igjen. Det er faste rutiner for innsjekking og utsjekking av 

barn. De fleste foresatte har skrevet under på en gå- og henteavtale. Dette sikrer 

at baseleder/ansvarlig for utsjekk av elever vet når de ulike skal gå, hentes, osv. 

Det oppfordres hver uke på ukeplan om å ha fast henteavtale, samt minst mulig 

eller unntaksvis ringe for hjemsendingstidspunkt.  

9) Det er blitt lovet et bordtennisbord fra Undervisningsbygg i forbindelse med 

oppgradering av uteområdet. Hvor blir det av?  

Bordtennisbord er bestilt ifølge undervisningsbygg, og vil bli levert så snart som 

mulig. Det samme gjelder montering.  

10) Det skjer stadig at klær og utstyr forsvinner fra elevenes garderobeplasser. Hva 

kan gjøres for å hindre dette? Kan det f.eks settes opp låsbare gradrobeskap? 

Det er fast rutine at lærer følger elevene til garderobe, sørger for at elevene kler 

på seg og følger dem ut til utgangsdør. Viktig at alt utstyr, tøy merkes for at alle 

kan eventuelt se hvem sitt tøy/utstyr det er som er kommet på avveie.  

11) Hvor ofte vaskes det i gymsalen? Vi har informasjon fra foreldre som bruker 

gymsalen på kveldstid om at det er dårlig renhold der. 

Gymsalen vaskes hver dag, men på morgenen. Følgelig kan det se litt skittent ut 

på ettermiddagen, når utlån starter opp.  



12) Nytt låsesystem i Jordalhallen fungerer dårlig. Hva gjøres med dette? 

Lars Flydal fra Bymiljøetaten – tlf: 95160718 

13) 2.trinn har ikke fotballmål i friminuttene fordi disse blir prioritert til høyere 

trinn. Hva har skjedd med målene som var der i fjor, og vil det bli kjøpt inn nye? 

Per i dag er det ingen planer om å kjøpe inn nye. Målene som ikke lenger er der, 

er fjernet av sikkerhetsmessige grunner av Bymiljøetaten. Dette er ikke skolens 

område og vi kan følgelig ikke råde over plassen. Det fikk vi smertelig erfare i 

høst da det plutselig ble bestemt at det skulle legges kunstgress og banen var ikke 

tilgjengelig før etter at arbeidet ble ferdig. Deretter stoppet dette arbeidet pga. 

snø/tele i bakken osv.  Ferdigstillelsesdato er ikke bestemt.   

 


