
FAU REFERAT 27.11.2018 
 
Tid: 27. November 2018 kl. 19.05-19.53 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Silje Meling, rød gruppe; Astrid Karlstrøm, blå gruppe; Jonas Marstrand, gul gruppe; 
Linda Solberg Brattli, 2A; Imme Dirks Eskeland, 2C; Jostein Kallevik, 3B; Marianne Bore Haarr, 
3C; Yordanos Mesfin Ghebrehiwet, 3C; Johan Mihle Laugaland, 4A; Malin Sharma Hermanns, 4C; 
Kristin Hidle, 4C; Petra Fagerholt, 5A; Monica Harpestad, 6A; Hans-Christian Hetland, 6B; Jan 
Fredrik Fredriksen, 7A; Tove Hagland, driftsstyrerep.; Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Maria Aano Reme, 2B; Monica Furustøl, 3A; Victoria Øvregaard, 4B; Trude Stav Haye, 
5B; Grete Paulsen, 5C; Anne Kristin O. Eide, 7B; Silja Thise, 7B. 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Jan Fredrik Fredriksen 
 
 
 
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.  

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 18/18: Skolemiljø-gruppen: Digital dømmekraft 
Sak 12/18: Arrangementgruppen: Disco 
Sak 13/18: Info fra driftsstyret: Questback lekser 
Sak 19/18: Skolevei-gruppen: Møllegata 
Sak 19/19: Eventuelt: Spørreskjema mobilbruk, Stavangerskolen mot 2025, Dropbox 

 

Sak 18/18 Skolemiljø-gruppen 

a) Rektor informerer om 9A saker: intet nytt 
b) Rektor informerer: Digital dømmekraft: rektor deltok på kurs på Sølvberget. Der ble de 

presentert for en dialogduk. Denne kan benyttes ved at 4-5 foreldre sitter sammen og 
diskuterer oppgaver på disse dukene. Løfte etiske problemstillinger. Noen filmsnutter og 4 
tema: 1. Hvor digitale er barna våre. 2. Personvern 3. Kontroll vs frihet 4. Oppførsel på 
nettet. Kan brukes på foreldremøter. FAU er positiv til dette. 

c) Jostein ber trinnkontakter purre om deltakelse på foreldreundersøkelse 3. og 6. trinn. 

 

Sak 12/18 Arrangements-gruppen 

a) Bedre belysning i skolegården (kan hindre uønskede hendelser, slik som forrige disco)  
dette fra årets første disco med 6 vakter. På disco nr. 2 var det 8 vakter –da fungerte det 
fint. 3 vakter ute hele tiden. Trenger ikke lys, men nok vakter. 

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)? Petra avtaler med rektor. 



 
Sak 13/18 Driftsstyret 

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

Vedtak: Tas opp i neste driftsstyre og rektor diskuterer med lærerne før dette igjen tas opp i 
neste FAU møtet. 

  

Sak 19/18 Skolevei-gruppen 

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

Vedtak: Det er mulig å komme seg til skolen uten å krysse Møllegata. Legges på is for nå. 

 

Sak 20/18 Eventuelt 

a) Spørreskjema til driftsstyret og elevrådet om regulering av mobilbruk på skolen. På 
Kampen: elevene kan ha med mobil / klokke, men må ligge i sekken til skoledagen er slutt. 
Misbruk av telefoner i timene er ikke et problem på Kampen. Ikke lov å bruke telefonen i 
friminutt, så det er heller ikke et problem.  

Per i dag har skolen kontroll på mobilbruk. Skal mobilbruk reguleres på kommune-nivå? FAU 
foretrekker at skolen selv bestemmer. 

Fra elevrådet: Klare regler. Brukes ikke i timen eller friminutt. Noen utfordringer ved skoledagens 
start og slutt. De voksne er strenge nok. Forslag: mobilhotell. 

b) Stavangerskole mot 2025: rektor informerer om tilbakemelding fra elevrådet. 
c) Jostein viser dropbox til de som ønsker etter møtet. 

 


