
  

 

 

 

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 1 

Møtedato/ -tid: Onsdag 20.04.16, kl. 15.30-17.30 

Deltakere: Tove Hagland (leder), Katrine K Meltzer og Hanne Strømsnes Lynghamar, 

lærerrepresentanter og Eirik Faret Sakariassen (politisk repr.), Synne Flatheim og 

Oliver A Jensen, begge elever, Line Torgrimsen (repr. for skolekonsulent, 

miljøterapeuter og SFO-ansatte) og Anne Kirsti Drivdal Grytten (rektor og sekretær)  

Fravær: Trine Johansen og Anne Kristin Osen Eide 

Kopi til:  

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   24.04.2016 

 

Sak nr.: Innhold: Ansvar: 

 Velkommen til ny leder i driftsstyret, Tove Hagland 

Presentasjon av medlemmene i driftsstyret 

 

Rektor 

10-16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Saker til eventuelt? 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Leder 

 

11-16 Godkjenning av referat fra 10.02.16 

 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

Leder 

12-16 Informasjon: 

Nytt fra elevrådet 

 Trivsel/mobbing er et tema som elevrådet arbeider med gjennom hele året. Nå 

er elevrådet blitt introdusert for Olweus sin mobbering 

 Elevrådet har bestemt at inntekten fra Internasjonal dag skal gå til hei verden 

sitt skoleprosjekt i Zambia 

 Elevrådet har begynt å planlegge Internasjonal dag (25.05.16) 

 

Nytt fra skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO 

 SFO har hatt håndballskole. SFO deltok med flere lag i en håndballturnering 

for andre SFO i Jåttåhallen 

 SFO har startet en naturgruppe 

 SFO skal starte en fotballskole som ender opp med deltakelse i en 

fotballturnering   

 Barna har begynt å lage formingsarbeider som skal selges på Internasjonal 

dag. 

 

Deltakerne 
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Nytt fra skolens ped.personalet 

 Kampen skole har behov for nyansettelser fom skoleåret 2016/17. Intervjuer 

og 2 lærertilsettinger foretatt. 

 Arbeidsavtale skal reforhandles før 01.05. 16: Hver lærer skal få en oversikt 

over uke 

 1. og 5.trinn gleder seg til å ta i bruk skolehagen 

 

Nytt fra rektor 

 Det er en utfordring å finne kvalifiserte søkere til lærerstillinger til 1.-4.trinn. 

 Udirs kvalitetsvurderingssystem «Ståstedsanalysen» er godt i gang på skolen. 

Fase 1 som handler om elevenes læringsmiljø og læringsresultater er ferdig. 

Fase 2 som inneholder en Lærerundersøkelse står for tur. Til sist skal fase 1 og 

2 sammenfattes og skolen skal settes opp målsettinger for det videre arbeidet i 

årene som kommer. 

 Ang skolens sikkerhet- og beredskapsplan: Rektor har ikke mottatt svar fra 

skolesjefen ang støtte til innkjøp av et adekvat varslingssystem og automatisk 

låsmekanisme på ytterdørene. Rektorene i Eiganes og Våland bydel ønsker å 

melde avvik i VOF og Synergi ang. manglende varslingssystem og automatisk 

låssystem på sine skoler.  

 

Nytt fra skolemiljøutvalget  

 Det har ikke vært møte i skolemiljøutvalget siden sist møte i driftsstyret 

 

Nytt fra FAU (Se ref. på FAU sin hjemmeside) 

 Refleksaksjonene og trafikkvaktordningen er unnagjort 

 FAU har laget et årshjul som kan være til inspirasjon når trinnkontaktene skal 

arrangere aktiviteter på trinnene. Årshjulet ligger på FAU sin hjemmeside 

 FAU hadde innspill til tema (mobbing og foresattes rolle som modeller) på 

vårforeldremøtet.  

 FAU spanderer gardiner til gymsalen. Elever på Godalen vgs skal sy dem. 

 Foresatte på 1.trinn arrangerer dugnad i skolegården 11.05.16 

 FAU har fått 10 000,- av bydelsutvalget til støtte til trivselsagenter. 

 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 

13-16 Driftsbudsjett skole – 2016 

Følgende endringer ble gjort på møtet: 

 

 Budsjett: Endret til:  Kommentar 

K og H: Sløyd og keramikk 10 000 8 000  

K og H: Tekstil 10 000 8 000  

K og H: Vedlikehold 5 000 4 000  

Kroppsøving og fys.aktivitet 10 000 8 000  

Uteskole/skolehage 4 000 3 000  

Leie, lisenser, service avtaler og 

datalisenser 

80 000 88 000 8000 til Smartøving 

 

Vedtak: Driftsbudsjettet for skolen godkjennes med de endringer som ble gjort på 

driftsstyremøtet. 

Rektor og 

øvrige 

medl.  
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14-16 Driftsbudsjett SFO – 2016 

 

Vedtak: Driftsbudsjettet for SFO godkjennes. 

 

Rektor  

15-16 Kartleggingsprøver og undersøkelser  

 

Trivselsundersøkelsen, 1.-7.trinn – vår 2016 

 Det er god også denne våren god trivsel blant elevene på Kampen skole 

 Skolens ansatte arbeider kontinuerlig med å skape et godt læringsmiljø for 

elevene. Elever som melder at de ikke trives så godt eller at de har blitt 

ertet/plaget, blir fulgt opp 

 Resultatet av undersøkelsen legges ut på skolens hjemmeside under «Våre 

resultater» 

 

Foreldreundersøkelsen – SFO  2016 

 Foresatte har skåret Kampen SFO til grønt nivå på alle indikatorer. 

 Resultatet av undersøkelsen legges ut på skolens hjemmeside under «Våre 

resultater» 

 

Vedtak: Resultatene tas til etterretning 

 

Rektor  

16-16 Skolebygg, uteareal og skolehage – statusrapport 

 

Skolebygg - Foreløpig romplassering for skoleåret 2016-17 

o 1.etasje: 1.trinn og SFO 

o 2.etasje: 2.-4.trinn 

o 3.etasje: 5.-7.trinn:  

o Østbygg og Hulen: SFO 

  

 Korpset v/ styret har sendt driftsstyret en forespørsel om å benytte Hulen som 

øvingslokale fom 2016/17.  

 Hulen benyttes i dag av SFO. Rommet som inneholder ulike 

konstruksjonsleker blir flittig benyttet av 200 SFO barn. SFO ønsker fortsatt 

drift av rommet. Driftsstyret støtter SFO sitt ønske. Rektor svarer korpsstyret 

 

Vedtak:  

Informasjon om romplassering tas til etterretning.  

Driftsstyret støtter SFO sitt ønske om fortsatt benyttelse av Hulen 

 

 

Rektor 

Ansatte  

17-16 Regnskapstall pr. dags dato 

 Kampen skole har et merforbruk på 62 759,- 

 

Vedtak: Regnskapet pr. 20.04.16 tas til etterretning 

 

Rektor 

18-16 Nytt ordensreglement for Stavanger kommune – høringsforslag  

 

Vedtak: Driftsstyret har ingen innsigelser ift høringsutkastet til nytt 

ordensreglement 

Rektor 
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19-16 Møtedatoer for høsten 2016 

 Onsdag 14.09.2016 

 Onsdag 02.11.2016 

 

Vedtak: Møteplan for høsten godkjennes 

 

Leder 

Eventuelt 1. Årsmøte i kommunalt foreldreutvalg – økonomi (Tove) 

2. Lekser (Eirik) 

3. Referat sendes også ut ved innkalling til nytt møte. 

 

 

 

 

Neste møte: 14.09.16, kl. 15.30 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Anne Kirsti Drivdal Grytten 

Rektor 


