
  

 

 

 

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 19.04.17, 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, 

(elev) Trine Johansen (repr. for skolekonsulent, miljøterapeuter og SFO - ansatte) og Anne Kirsti D. 

Grytten (rektor og sekretær)  

Fravær: Una Helene Aasen – Broback, elev 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   26.04.2017 

Sak nr.: Innhold: Ansvar: 

10-17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til eventuelt? 

Vedtak: Sakslisten godkjennes 

 

Leder 

 

 

11-17 Godkjenning av referat fra 08.02.17. Utsettes til neste møte da saken ble 

utelatt 

 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes 

 

Leder 

12-17 Informasjon: 

 Nytt fra elevrådet  

o Har bestemt at inntektene fra Internasjonal dag, 13.06.17, skal gå til 

Flyktninghjelpen 

 Nytt fra skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO 

o Trine Johansen fungerer som SFO leder i SFO leders 

sykefraværsperiode 

o De nye lokalene i østbygget «Solsiden» begynner virkelig å ta form 

o Skolehagen blir snart tatt i bruk av barna på SFO 

o Personalet har hatt en halv planleggingsdag hvor tema var «Mobbing i 

SFO» 

o Personalet melder om god stemning og høy trivsel 

 Nytt fra skolens pedagogiske personalet 

o Skolen har hatt to praksispartier fra avd. lærerutdanning i uke 13 og 

14 

o I uke 16 markerte skolen Verdens bokdag i to hele dager 

o Tiden mellom påske og 17 mai er viet til utviklingssamtaler 

o Skolen har behov for flere nye lærere til høsten. Skolen har hatt flere 

intervjurunder og noen ansettelser 

o Skolen har liten og dårlig nettilgang. Dette kan bli en utfordring når 

elevene skal i løpet av få år vil få hver sin Chromebook.  

Deltakerne 
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 Nytt fra rektor  

Skolen lager i vår nye planer i lesing og skriving. Det skal også lages 

ny regneplan. Dette arbeidet starter til høsten 

 Nytt fra FAU 

o FAU er godkjent av Brønnøysundregisteret 

o De fire arbeidsgruppene arbeider godt: 

 Arrangementsgruppen: Diskotekkvelder for elever på 5.-

7.trinn og Kamp&Kos for elever på 1.-4.trinn 

 Trafikkgruppen: Trakfikkvaktordning og refleks- og gå til 

skolen aksjonen. Sykkelprøven for 4.trinnselever 

 Ute- og innegruppen: Arrangere dugnad i skolegården i mai 

 Hjem- skolekomiteen: Ansvar for Internasjonal dag 

o Det skal velges ny FAU leder. Linda Øverland går av som følge av at 

hennes sønn starter på ungdomsskolen 

o Fra neste år vil driftsstyremøtene legges en uke etter FAU møtene 

 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning 

 

13-17 Driftsbudsjett – skole 2017  

 Merknad: For at fjorårets driftsregnskap skal vise balanse, skal det synliggjøres 

at driftsbudsjettet har blitt tilført 131 245,- kr fra skolens lønnsbudsjettet. 

 

Vedtak: Driftsbudsjett - skole for 2017 godkjennes 

 

Rektor 

14-17 Driftsbudsjett – SFO 2017  

 

Vedtak: Driftsbudsjett - SFO for 2017 godkjennes 

 

SFO 

baseleder 

15-17 Personal- og lønnsbudsjett - skole og SFO, 2017 

 

Vedtak: Personal- og lønnsbudsjett for skole og SFO, 2017 tas til orientering 

 

Rektor 

16-17 Revisjon av dagens Respektstandard og skolens regler og rutiner  

 Driftsstyret ber skolen behandle Nye «Regler og rutiner» på nytt.  

o Alle regler og rutiner bør starte med VI.  

o Reglene og rutinene anbefales å ha et mer elevvennlig språk.  

 Nye «regler og rutiner» behandles på nytt i skolens driftsstyremøte i juni. 

 

Vedtak: «Ny» Respektstandard godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.08.2017.  

 

Rektor 

17-17 Resultater fra undersøkelser – Skolens egen trivselsundersøkelse, 1.-7.trinn, 

våren 2017 

  

TRIVES ELEVENE PÅ SKOLEN? 

 Alltid Nesten alltid Noen ganger Nesten aldri 

Sum skole, 16/17 vår 71% 27,5% 1,5% 0% 

Sum skole, 16/17 høst 69,5% 28% 2% 0,5% 

 

 

Rektor 
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BLIR ELEVENE ERTET ELLER PLAGET PÅ SKOLEN? 

Klasse/trinn Aldri Nesten aldri Noen ganger Mange ganger 

Sum skole, 16/17 vår 68,5% 25% 6% 0,5% 

Sum skole, 16/17 høst 65,5% 27% 6% 1,5% 

 

Tallene indikerer antall elever. Hver elev kan svare på flere svaralternativer. 

HVOR HAR ELEVNEN BLITT ERTET ELLER PLAGET? 

 Klasse-

rommet 

Skole-

gården 

Gang/ 

trapp 

SFO Skoleveien 

Sum skole, 16/17 vår 1 16 5 5 1 

Sum skole, 16/17 høst 3 28 7 10 0 

 

HVORDAN ER ELEVENE BLITT ERTET ELLER PLAGET? 

 Fått ufine 

kommentarer 

Blitt slått eller 

sparket 

Blitt 

utestengt 

Digitalt 

 

Sum skole, 16/17 vår 12 8 2 1 

Sum skole, 16/17 høst 19 13 10 0 

 

HVEM HAR ELEVENE BLITT ERTET ELLER PLAGT AV? 

 Elever på 

trinnet 

Elever på 

lavere trinn 

Elever på 

høyere trinn 

Andre  

 

Sum skole, 16/17 vår 12 1 8 1 

Sum skole, 16/17 høst 22 2 7 2 

 

TIL HVEM HAR ELEVENE SAGT FRA OM ERTINGEN ELLER PLAGINGEN? 

 Voksne på 

skolen  

Foreldrene 

mine 

Venner Ingen 

 

Sum skole, 16/17 vår 14 9 8 0 

Sum skole, 16/17 høst 19 18 14 3 

 

Forslag til forbedringer i spørreskjemaet: 

 Tilleggsspørsmål: Elever må bli spurt om de har: 

o Gjort forsøk på å stoppe erting og plaging  

o Fortalt til en voksen på skolen dersom de vet at elever blir ertet eller 

plaget  

 Ordet «digitalt» endres til sosiale medier og data og flyttes til spørsmålet 

«Hvor har du blitt ertet og plaget?» 

 De foreslåtte endringene innlemmes i skjemaet og gjøres gjeldende fra og med 

skoleåret 2017-18. 

 

Vedtak: Informasjonen om undersøkelsen tas til orientering.  

 

18-17 Skolens håndtering av saker knyttet til brudd på § 9a-3 - Elevenes rett til et 

psykososialt miljø 

 Skolen har en særs plikt til å se – lytte - handle.  

 

 

Rektor 
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 Skolen har en plikt til å:  

o Være årvåkne overfor all uønsket adferd  

o Lytte til elever, foreldre og/eller andre som forteller om mistrivsel, 

erting, plaging, utestengelse og/eller mobbing 

o Sette i verk tiltak, på kort og lang sikt, som har til hensikt å hindre 

mistrivsel, erting, plaging, utestengelse og/eller mobbing 

 Rektor legger ut informasjon på skolens hjemmeside om hvilke plikter skolene 

har og hva foresatte kan forvente at skolen gjør når det meldes til skolen om 

erting, plaging, utestengelse og/eller mobbing 

 I foreldreundersøkelsen i 2016 ble foresatte på 3. og 6.trinn spurt om de er 

fornøyd med skolens håndtering av saker som er relatert til mobbing. På en 

skala på 1-5 hvor 5 er det beste, får Kampen skole en skåre på 4,3, mens 

gjennomsnittet i stavangerskolen er 3,9.  

 I 2016 gjorde Kampen skole fem vedtak knyttet til §9a-3. I tre vedtak erkjente 

skolen at elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke ble ivaretatt av skolen.   

 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

19-17 Regnskapstall pr.dags dato  

Kampen har et mindreforbruk pr. april måned på 314 344,-kr 

 

Vedtak: Regnskapstallene pr. dags dato tas til orientering 

 

Rektor 

20-17 Skolebygg, uteareal og skolehage 

 Kommunen har satt ned en komite som skal se på skolenes interne 

varslingssystem og en automatisk låsmekanisme for alle ytterdører  

 Skolegården, del 2 skal rehabiliteres i 2018 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

Rektor 

Ansatte 

Elever  

Eventuelt Evaluering av driftsstyreordningen  

 Hvert medlem sender sin evaluering til Tove. Tove samkjører svarene. 

 

HMS-plan ønskes å bli mer brukervennlig  

 Rektor og Ellen Lassen, skolens verneombud, vil jobbe med saken. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Anne Kirsti Drivdal Grytten 

 

Sekretær i driftsstyret 


