
SAKSLISTE FAU-MØTE 27.11.18 
 
Sted: Personalrommet Kampen skole 
Tid: Tirsdag 27. november kl 1900 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 15/18 Skolevei-gruppen 
 

a) Oppfølging av sak 11/18-a) PaaHjul kan sjekke sykler (5.-7.-klassinger) og montere 
bjelle og lykt den 29.11. (klokken 07:45-12:00). De tar 750,- eks mva per time og 
per reparatør. Så da blir det rundt 6000,- eks mva. hvis de må bli helt til kl 12:00. 
Dette betales med sponsormidler. Jostein og Trude stiller 7.45-8.15 for å ta imot 
sykler. 
 

b) Oppfølging av sak 11/18-c) Fotgjengerfelt i Møllegaten: Svar fra Park og vei:  
 
«Møllegata er en gate med lav trafikk og slik sett mulig å krysse mange steder. I 
forbindelse med sykkeltiltaket i Møllegata ble eksisterende gangfelt beholdt. Det ble 
lagt til gangfelt i Kannikgata og Stokkaveien slik at det ble gangfelt på begge sider 
av krysset. Det var gangfelt på en side av krysset tidligere.»  
 

c) Oppfølging av sak 11/18-d) Trafikkvakter og lyskryss Misjonsveien Seehusensgate:  
 
i) Trinnkontakter har minnet foreldre i sin klasse på trafikkvaktordningen. 
ii)  Imme fikk svar fra Statens vegvesen om at det ikke er noen spesifikk grunn til at 

 faserekkefølgen i lyskrysset er som den er. Etter en liten diskusjon på FAUs 
Spond-gruppe meldt hun tilbake at vi ønske følgende faserekkefølge:  
Misjonsveien-fotgjengere-Seehusensgate. 

 
 
Sak 16/18  
 
Oppfølging av sak 14/18: Halloween-feiring: Trinnkontakter informerte foreldre i sin klasse 
om at samme invitasjonsregler gjelder for Halloween som for bursdagsfeiringer: Invitasjon 
gitt ut på skolen gis til naturlige grupper (hele klassen, alle gutter, alle jenter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskusjonssaker 
 
Sak 17/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

a) Velkommen til FAU-møtet. 
b) Saker til eventuelt 
c) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte.  

 

Sak 18/18 Skolemiljø-gruppen 

a) Rektor orienterer om kap 9A saker  

 

Sak 12/18 Arrangements-gruppen 

a) Bedre belysning i skolegården (kan hindre uønskede hendelser, slik som forrige 
disco) 

b) Er det mulig å oppbevare brus og godteri fra disco på skolen over helgen (Petra: 
slippe kjøretur til skolen etter at disco’en er ferdig)? 

 
Sak 13/18 Driftsstyret 

a) Kan FAU lage en questback som kan kartlegge hva foreldre på de ulike trinnene 
synes om leksenivå og –omfang? 

  

Sak 19/18 Skolevei-gruppen 

a) Skal vi søke Park og Vei om nytt gangfelt i Møllegata? 

 

Sak 20/18 Eventuelt 


