
REFERAT FAU KAMPEN SKOLE 26. MAI 2016 

Tilstede: Camilla Hoholm (1a) Cathrine Marken (1b), May-Len Skilbrei (2a), Kjetil Kolsrud (2b), Helene 

Samuelsen (2c), Elin Bøe Elgsaas (3b), Urszula Jedczek (4a), Toril Bull Njaa Larsen (4b), Laila Solum (4c 

og 6a), Siri L.Vik (5b), Hanne Zachariassen (6b), Tuva Ø.Sørheim (6c), Oxana Larsen (7b) 

Referent: Laila Solum 

 

• Informasjon ved skoleledelsen: 

En rask gjennomgang v/rektor: Elevundersøkelsene viser positiv utvikling og at mange søyler går rett 

vei i perioden fra 2012 - 2015. 

Spørsmål fra Fau til rektor: 

1. Tagging på skolen, hva gjøres? Skolen har rammeavtale med et firma som utbedrer tagging. 

2.Hva er status for læringsmiljøplanen og plan for foreldremøter? Fortsatt mange foreldremøter som 

arrangeres uten egen klassedel. Rektor forteller at læringsplanen snart er ferdig. Om den er ferdig til 

Fau-møte 20.juni, presenteres den for Fau da. Rektor ber videre om tilbakemelding på hvilke klasser 

som ikke har egen klassedel i foreldremøtene sine, så han kan ta dette direkte med de 

kontaktlærerne dette gjelder. 

3. Dato for opplegget til barnevakten.no er satt til 15.september. 

4. Søppel i skolegården er et stadig tilbakevendende spørsmål fra mange foreldre. Rektor svarte på 

forrige henvendelse med «Jeg har tatt en runde med lærerne om den faste Ruskenrunden hver uke. 

Vi skal også ha en egen Ruskenhappening med grilling i skolegården i morgen. Håper dette vil hjelpe 

på situasjonen.» Er det tilstrekkelig med ruskenaksjoner? Hvor mange søppelkasser er det i 

skolegården? Hva er rutinene for søppeltømming? Hva kan gjøres for å bedre situasjonen? Rektor 

informerer om at skolen har to søplekasser, og at vaktmester tømmer disse daglig, også flere ganger 

pr.dag om det er behov for det. Rektor bekrefter i dagens møte at han skal gå til anskaffelse av to 

søplekasser til på Kampen skole. 

5. Oppbevaring av penger under festivalen: Rektor bekrefter at han skal finne en løsning på dette. 

6. Rektor bekrefter i dagens møte at kjøkken på Villa Kampen kan brukes under festivalkvelden 

16.juni. 

7. Foreldresms som skal sendes ut ifm festkvelden 16.juni: Pål Brekke ønsker ordlyden oversendt. 

Ansvar: Tuva. 

8. (Rektor fortsatt til stede) Samarbeid med nærpolitiet ved Elin. Vår kontaktperson på Kampen skole 

er Gøril Presthus. Utfordring på Kampen er etter skoletid, med bl.a. få voksne ute (lav voksentetthet). 

Rektor bekrefter at samarbeidet mellom politi og skole er godt, og at det er "kort vei mellom 

etatene". 

9.  (Rektor fortsatt til stede) 17. mai. Oppsummering. Hvordan sikre at flere deltar? Bl.a. guttene på 

de høyere trinnene. Rektor mener at skolen er nøytral, men at skoleledelsen likevel  er enig med Fau 

i at det er ønskelig at så mange barn som mulig fra Kampen skole deltar i 17.mai toget. Fau foreslår 

videre en bedre og mer oppfordrende ordlyd både i invitasjon via ranselspost og skolesms som begge 

sendes ut i samarbeid med 17.-maikomiteen i Kampens skole musikkorps og Kampen skole. Forslag: 



Neste skoleårs Fau inviterer musikkorpset inn til samarbeid rundt bl.a. disse tingene. Laila informerer 

videre om at 17.maiarrangementetet er et for stort arrangement å drive alene for korpsets foreldre, 

og at det derfor også for korpset sin del kan bli naturlig å samarbeide tettere med Fau rundt også 

bemanningen av 17.maiarrangementet på Kampen skole i fremtiden. 

10. Kommentar til forrige referat fra Fau: Tuva purrer på Bydelsutvalget ift Ensjøveien og reguleringer 

som skal komme der. 

11. Festivalkampen, planlegging:  

Laila sjekker med kontaktperson i korpset vedr. pris og evt mulighet for å leie partytelt dersom dårlig 

vær festkvelden 16.juni. Laila hører også med Dileks kafe om Serife (mamma til Diren i klasse 6a) 

også i år kan hjelpe Fau med veksel. 

12. Dugnad i mai, oppsummering: Neste år tilpasse oppgavene bedre til barna. Årets malejobb av 

amfien ble i perioder mye søl med ivrige og hjelpsomme barnehender. Gi dette som permanent 

oppgave i mai-måned og før 17.mai til  4. og 5.trinn på skolen. 5.trinn har i år også fått ansvaret for å 

vanne og vedlikeholde blomsterkassene som ble satt ut ifm dugnaden. Til neste år velge en annen 

ukedag for gjennomføring enn onsdag, som er korpsets øvevingsdag og med faste marsjøvelser i 

skolegården. Et annet argument korspet hadde var at dagen blir lang for korpsbarna som først har en 

lang øving med dem, og deretter skal de sjaue i skolegården. 

13. Økonomi og Fau`s budsjett: Det vedtas at de klassene som ikke har brukt sin andel i år til sosiale 

tiltak pr.klasse eller trinn kan søke om å få disse brukt til neste skoleår i stedet. 

14. Eventuelt: 

Tuva får bekreftet at Laila og Elin i drifstyremøte avholdt tidligere på kvelden tok opp at Fau ikke er 

fornøyd med skoleledelsen sin manglende deltagelse på Fau-møtene avholdt dette skoleåret. Det har 

vært mye forfall på møtene, men også mange purringer på mailhenvendelser med spørsmål fra Tuva 

til skoleledelsen. Fau ønsker derfor at Laila og Elin på neste driftstyremøte ber om en bekreftelse fra 

Driftstyret ved Kampen skole på at de støtter Fau ved Kampen skole i at dialog mellom skoleledelse 

og foreldrerepresntantene er viktig - og at møtedeltagelse fra skoleledelsen sin side i Fau-møtene er 

en viktig del av denne dialogen. 


