
  

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Kampen skole 

Postadr.: Kampensgt. 33 4024 Stavanger 

 
Besøksadr.: Kampensg. 33 

Telefon: 51511050 Faks: 51511051 

E-post: kampen.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

Gruppe: Driftsstyret  

Møtested: Møterom 2 

Møtedato/ -tid: Onsdag 07.06.17, kl. 15.30-17.30 

Deltakere: Tove Hagland (leder), Linda Øverland (nestleder), Katrine K Meltzer og Hanne 

Strømsnes Lynghamar, lærerrepresentanter og Eirik Faret Sakariassen (politisk repr.), 

Oscar K. A. Martins, Una Helene Aasen – Broback (elever) Line Berge Torgrimsen 

(repr. for skolekonsulent, miljøterapeuter og SFO - ansatte) og Anne Kirsti D. Grytten 

(rektor og sekretær)  

Fravær: Trine Johansen  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   12.06.2017 

Sak nr.: Innhold: Ansvar: 

21-17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til eventuelt? 

 

Vedtak: Sakslisten godkjennes 

 

 

22-17 Godkjenning av referat fra 19.04.17  

 

Vedtak: Referatet godkjennes 

 

 

23-17 Informasjon: 

 Nytt fra elevrådet 

o Har planlagt Internasjonal dag, 13.06.17 

o Arbeider for å få lov til å: 

 Spille stikkball og kanonball i ballbingen, ikke bare fotball 

 Sette opp skohyller i 3.etasje 

o Har fått bordtenniskøller og baller til bordtennisbordet i 3.etasje 

 Nytt fra skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO 

o SFO:  

 Har gjennomført SFO besøksdag – vellykket 

 Har utarbeidet en ny informasjonsbrosjyre om SFO 

 4.klasseklubben skal på avslutningstur til Kongeparken 14.06 

 Siste uke i juni: SFO-heldagstilbud – kjekke aktiviteter  

 August: Starter opp med «God SFO start» for nye 

førstetrinnselever 

 Ønsker å etablere et «stille rom»  

o Miljøterapeuter 

 Ønsker større inklusjon i alle ledd i skolen 
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 Nytt fra skolens pedagogiske personalet: 

o Utviklingssamtaler er gjennomført på alle trinn 

o Besøksdag for nye førstetrinnselever, 24.05 

o Planleggingsdag, 06.06: Timeplanlegging, 2017-18 

 Nytt fra rektor  

o To ansatte har fått videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet, 

en lærer i engelsk og en annen i naturfag 

o Ansatte i skolen og SFO har gjennomført en beredskapsøvelse, 06.06: 

«Skarp situasjon» 

o Ny aktivitet: Orienteringsdag for 3.-7.tinn  

 Nytt fra FAU 

o Oppsummering av aktiviteter: 

 17.mai, 3.trinn 

 Dugnad, 1.trinn  

 Kamp&Kos for 1.-4.trinn, arrangementskomiteen 

 Diskotek for 5.-7.trinn, arrangementskomiteen 

 Sykkelprøven for 4.trinn, trafikkgruppa 

o Linda Øverland, går av som FAU leder 

o Valgkomite er nedsatt. Ny leder er forhåpentlig på plass i løpet av 

september 2017 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

24-17 Revisjon av skolens regler og rutiner 

 

Vedtak: «Regler og rutiner» godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.08.2017 

 

 

25-17 Medarbeiderkartlegging 2017  

 Kampen skole og SFO har gjennomgående gode resultat fra 

medarbeiderkartleggingen 

o På 11 av 14 indikatorer ligger skole og SFO over målkravet 

o På 3 av indikatorene ligger skole og SFO tett opp til målkravet 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

26-17 Resultater fra undersøkelser – SFO foreldreundersøkelse  

 Foresatte på 2 trinn har gitt SFO gode tilbakemeldinger. SFO blir skåret på grønt 

nivå på alle indikatorene 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

27-17 Regnskapstall pr.dags dato  

 Kampen skole og SFO hadde pr. mai måned et mindreforbruk på 627 773 kr 

 

Vedtak: Regnskapstallene pr. mai måned tas til orientering 

 

 

28-17 Skolebygg, uteareal og skolehage 

 Skolen har mottatt en klage fra en forelder på toalettforholdene på «Solsiden». 

Skolen har sendt en formell klage til Stavanger Eiendom der skolen ber om tiltak 
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slik at toalettforholdene på «Solsiden» er i tråd med forskrift om miljørettet 

helsevern i skole og barnehage 

 Deler av skolegården er planlagt rehabilitert i 2018. I skolemiljøutvalget 

09.05.17 kom det fram følgende ønsker: 

o Flere lekeapparater, bl.annet trampoline og line 

o Oppmålte baner til trivselslederprogrammet 

o Blomsterbed inn mor hovedvegg 

o Åpne rom til frilek og samtale 

o Sandkassen vurderes flyttet til et annet sted i skolegården 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

29-17 Møteplan høsten 2017 

 

Vedtak: Møtedatoer for høsthalvåret blir 4.oktober og 29. november 

 

 

Eventuelt  Studietur: Planlegges gjennomført våren 2018 

 Endring av skoleruta 2017-18 pga studietur: Informasjon gis ved skolestart 

2017-18 

 HMS – plan: Revideres til høsten 2017 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Anne Kirsti D. Grytten 


