
Møte i FAU v/Kampen skole tirsdag 25.10.2016 

 

 

Tilstede: Fung rektor Hans Sigurd Gundersen i første del av møtet, Fau-leder Camilla Hoholm, Jannie 

Solset 1A, Trine Pleym Sandvik 1B, Runa Sandnes 1C, Mona M.Krane 1D, Cathrine Marken 2B, 

Heidi Slåen 2C, Astrid Hygen Meyer 2C, May-Len Skilbrei 3A, Kjetil Kolsrud 3B, Aimee Skevik 3C, 

Lars Klemmentsen  4A, Arne Sørvig 4B og 6B, Stein-Gunnar Garthe 4C, Hilde Jørgenvåg 5B, Siri 

Ursin 5C,  Elisabeth W.Wøhni 6A, Brit Vareberg 6C, Laila Solum 7A (referent), Hanne Zachariassen 

7B 

 

 
Videre møteplan for Fau skoleåret 2016/2017: 
 
På møterommet i 2.etg fra kl. 19.00 til kl.20.30: 
Torsdag 24. november 
Torsdag 15. desember 
Torsdag 12. januar 
Tirsdag 14. februar 
Torsdag 16. mars 

Torsdag 20. april 
Tirsdag 23. mai 
Torsdag 15. juni 
 

 

1) Informasjon fra og spørsmål til fungerende rektor : 
 

 

a)Status i situasjonen rundt ubesatte stillinger (rektor, avdelingsleder 5-7, sosiallærer, lærer 
på 6.trinn, helsesøster, bibliotekar):  
 
Rektor forteller at helsesøster nå er ansatt. Det er imidlertid  fortsatt en 50%-ubesatt 
helsesøsterstilling, som ikke er avklart enda. Skolehelsetjenesten  administreres av bydelen, 
og det er da bydelen og ikke skoleledelsen som ansetter. 
 
Videre forteller rektor at sosiallærer i oppsigelsestid fratrer 1.12.16. Intervjuer er 
gjennomført, og innstillingen er klar. Rektor håper kandidaten kan tiltre fra 1.12.16. 
 
Ansettelse av ny kontaktlærer på 6.trinn: Rektor forteller at det var mange gode 
søkerkandidater til denne stillingen. Intervjuer blir gjennomført neste uke. Planen er å ha 
innstillingen klar i uke 45. Rektor vil også her forsøke å få til en så snarlig tiltredelse som 
mulig. 
 
Rektorstillingen på Oppsal skole er lyst ut. Jack Heidner står på søkerlista. Det er forespeilet 
at innstillingen vil være klar i slutten av denne uken. 
 
Avdelingsleder 5. til 7.trinn Hans Jørgen Astrup er i tenkeboksen på om han vil fortsette med 
Jack Heidner på Oppsal skole, eller om han vil tilbake til Kampen skole. 
 
Personalressurs på skolebiblioteket: Rektor forteller at en praktikant fungerer foreløpig frem 
til 01.01.2016. Hvis praktikanten viser seg å fungere bra, kan avtalen forlenges. Rektor vil 
gjøre en vurdering ift neste års budsjett på om skolen skal opprette en permanent stilling på 
biblioteket, og vil da legge frem forslag om dette i skolens driftsstyre. Fau ønsker imidlertid at 



foreldrerepresentantene i skolens driftsstyre følger opp saken der. Fau fremmer ønske om at 
en fast stilling på biblioteket prioriteres fra skolen sin side. Og at det til denne stillingen 
legges inn krav om formalkompetanse (bibliotekarutdanning). Fau begrunner bl.a. med at 
skolen til enhver tid oppfordrer hjemmet sterkt om å legge til rette for lesing, og da særlig 
skjønnlitteratur. Det blir da lite samsvar om skolen ikke satser på eget bibliotek. 
 
b) Hva er status rundt arbeidet med læringsmiljøplanen? Er læringsmiljøteamet på plass? 
Rektor forteller at skolens Læringsmiljøteam (LMT) har faste møter på onsdagene. Frem til nå 
har fokuset vært på sjekklister som viser om skolen har rutiner som skolen i praksis følger, og 
dermed oppfyller lovkravet. Dette har siden forrige Fau-møte blitt evaluert av HMS-team fra 
Utdanningsetaten, og skolen fikk i følge rektor gode tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres 
ved Kampen skole. Det skal nå gjennomføres en siste sjekk internt, før skolens rutiner legges 
ut på skolens nettside. 
Eksisterende læringsmiljøplan er vag og trenger konkretisering. Her beskriver rektor at han 
planlegger en prosess med hele personalgruppa si. Hele personalgruppa skal sammen 
definere og jobbe etter de samme normer for hva som defineres og er eksempelvis 
«krenkende adferd». 
Skolen er lovpålagt å ha et Skolemiljøutvalg: Rektor informerer om at neste møte i DS er satt 
til 24.11.2016, og at f.o.m. dette møtet vil elevrådet på skolen være invitert inn i starten av 
driftsstyremøtene. Denne delen av Ds-møtet skal erstatte et Smu frem til jul. Det skal videre 
konstitueres et Smu etter jul, og når videre ledelse på skolen er fastsatt. Fau har tidligere 
etterspurt foreldredeltagelse i skolens forskjellige arbeidsgrupper, og et Smu vil ivareta dette 
behovet. 
 
c)Hva gjøres konkret i arbeidet med å hindre dårlig språkbruk blant elevene?  
Det lages en inspeksjonsplan basert på skoleledelsens kontinuerlige og fortløpende 
vurderinger av dekningsgradsbehovet i skolegården. Rektor forteller han har fokus på at de 
voksne «må være mer på». Rektor forteller han er ute i skolegården fast på morgenen x3 
pr.uke. Avdelingsleder på 1. til 4.trinn Hilde Eldholm og Ass. rektor Inger-Lise Fagernes er 
også mye ute på inspeksjon. De samler p.t. inn data, som etter hvert skal brukes til 
gjennomgang og prosess med skolens lærere. Rektor informerer videre om at i 
læringsmiljøplanen er det lagt inn at skolen skal ha faste miljømøter. Dette er foreløpig ikke i 
gang, men skal på plass, og skal prioriteres fra skolen sin side. I læringsmiljøplanen er det 
videre definert en rekke sosiale ferdighetsmål som elevene skal øve på. Å jobbe målrettet 
med barna rundt denne ferdighetstreningen, skal implementeres i lærernes daglige jobbing. 
Dette skal skje via prosessjobbing mellom skoleledelse og lærerne, for å erverve en integrert 
og felles forståelse i hele personalgruppa på skolen om hva som eksempelvis er «krenkende 
adferd». Rektor understreker også at det skal være fast som punkt på foreldremøtene «hva 
som er krenkende adferd?» og «hva vi forstår som god språkbruk». 
 

d) Hvem gjør hva når det gjelder organisering av tilbud om nettvettkurs til 4., 5. og 6.trinn?  
Fau blir enig med rektor om at skolen fortsatt skal leie inn Røde Kors til årets 6.trinn og «Bruk hue-
kampanjen». Videre blir Fau og Rektor enige om at Fau betaler for et obligatorisk nettvettkurs med 
Barnevakten.no. til årets 4. og 5. trinn, med en total kostnad på 4500kr. Opplegget varer to timer på 

kveldstid i festsalen, og barna vil få fri to timer på dagtid som kompensasjon. Foreldre vil også bli 

invitert. Invitasjonen vil gå til 4. og 5. trinn. Neste år kjører vi samme opplegg, da bare for fjerde trinn. 

 
 

 
 
2. Referatet fra Fau-møte avholdt 20.09.2016 ble godkjent. 
 

http://barnevakten.no/


Vedtak: Referatene skal godkjennes før de sendes ut på mail av klasserepresentantene til sine 
respektive klasser og før de legges ut på eventuelle Facebook-sider. Alle deltagere har en uke på å 
komme med kommentarer på mail, etter at referatet er sendt ut. Da er referatet med eventuelle 
korrigeringer og tilføyninger godkjent, og det vil komme en bekreftelse på dette på mail fra Fau-
leder. Videre ble det vedtatt at Fau-representantene fortsetter å sende ut referater og annen info på 
mail i tillegg til eventuelle Facebook-sider opprettet på de forskjellige trinnene eller klassevis. 
Referatet legges også ut på skolens hjemmeside. 

 
 
   
 
 
 
 

 

 
3.Økonomi 
Økonomiansvarlig Kjetil Kolsrud informerer om at Fau har kr. 115 172,84 på konto. 
  
Det er til dagens møte kommet en søknad fra skolen om midler til div musikkutstyr til musikkrommet 
(bl.a. til innkjøp av  kabler), på totalt kr.3959. Søknaden innvilges med enstemmig vedtak fra 
forsamlingen, med en tilbakemelding til skolen på at det vil kunne være rom for å kjøpe inn mer 
utstyr også. 
 
Penger til trinn 
Enstemmig vedtak fra møtets deltagere om at Fau også dette året innvilger 1000kr til hver klasse på 
Kampen skole. Klassekontakt trenger ikke søke, bare gi en beskjed til leder av Fau og 
Økonomiansvarlig i Fau (f.eks .på mail, så blir pengene overført). Søknader fra klassene og trinnene 
utover disse øremerkede midlene, må søkes om via skriftlig søknad som videre må behandles i Fau. 
 
4. Arbeidsgrupper o.a. representanter fra Fau på Kampen skole: 
 
Representant fra FAU til Egnersplass-gruppa skoleåret 2016/2017: Arne Sørvig (klassene 4B og 6B). 
Gruppa jobber for bl.a. en mer bilfri sone her. 
 
Aks-gruppe 
May-Len Skilbrei (klasse 3a) fortsetter. Heidi Slåen (klasse 2c) har vært med tidligere, og blir med i 
gruppa igjen. Det er ønskelig med en representant til i denne gruppa. Dette følges opp på neste Fau-
møte. Aks-gruppa skal ha jevnlige møter med leder på Aks. I fjor fikk Aks-gruppa bl.a. til utvidet 
åpningstid på Aks i sin dialog med skoleledelsen og leder på Aks. 
 
Festivalkampen: 
Brit Vareberg (klasse 6c), Hilde Jørgensvåg (klasse 5b) og fjorårets Fau-leder Tuva Ø.Sørheim 
(klassene 5c og 7c) vedtas til ressurspersoner fra Kampen Fau. 
 

 
 

5. Saker årets FAU ønsker å ha fokus på: 
Tema som foreslås er skolegårdssituasjonen og læringsmiljøet på Kampen skole, mat og helse som 
fag (hvordan undervisningen er lagt opp, lærerdekning, ressurser som blir brukt, etc), samt 
oppfølging av ansettelse av skolebibliotekar. 

 



6.Informasjon om Forward 
Forward er en ny foreldredrevet fotballklubb på Kampen. De ønsker å starte opp flere nye lag. Det er 
til nå gått ut informasjon om dette til skolens 1. og tom 3.trinn. 
 
Eventuelt: 
-På høstens foreldremøte for enten 2.eller 4.trinn kom det opp en sak om et barn som hadde gått 
rett hjem fra Aks uten at dette var avtalt med eller fanget opp av Aks-personalet. Rektor etterspørres 
ift denne saken til neste Fau-møte. Aks-gruppa følger opp Aks-leder ift denne saken. 
 
 
 


