
Referat FAU Kampen skole skoleåret 2018-2019 
 
Tid: 30. Oktober 2018 kl. 19.00-20.10 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Silje Meling, rød gruppe; Astrid Karlstrøm, blå gruppe; Jonas Marstrand, gul 
gruppe; Linda Solberg Brattli, 2A; Maria Aano Reme, 2B; Imme Dirks Eskeland, 2C; Monica 
Furustøl, 3A; Jostein Kallevik, 3B; Marianne Bore Haarr, 3C; Johan Mihle Laugaland, 4A; 
Victoria Øvregaard, 4B; Kristin Hidle, 4C; Trude Stav Haye, 5B; Hans-Christian Hetland, 6B; 
Jan Fredrik Fredriksen, 7A; Anne Kristin O. Eide, 7B; Tove Hagland, driftsstyrerep.; Anne 
Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Monica Harpestad, Silja Thise, Malin Sharma Hermanns, Petra Fagerholt, Grete 
Paulsen. 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Monica Furustøl 
 
Sak 08/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

a) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte.  
b) Velkommen til nye FAU-medlemmer og plassering i arbeidsgrupper.  

Vedtak: 

Referat godkjent. 
Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 09/18: Arbeidsoppgaver/-form for FAU skoleåret 2018-2019 (fortsettelse sak 03/18) 
Sak 10/18: Skolemiljø-gruppen 
Sak 11/18: Skolevei-gruppen 
Sak 14/18: Eventuelt: Halloween 
 
Saker som utsettes til neste møte: 
Sak 12/18: Arrangements-gruppen; disco 
Sak 13/18: Driftsstyret; questback om leksenivå og –omfang 
 
 
Sak 09/18 Arbeidsoppgaver/-form for FAU skoleåret 2018-2019 
(fortsettelse sak 03/18)  

a) FAU-leder foreslår en fast agenda for møtene: 1. Velkommen, 2. Skolemiljø med 
informasjon om kap 9A saker, 3. Innmeldte saker (fra arbeidsgrupper, driftsstyret, 
rektor eller andre) 4. Eventuelt.  

b) FAU-leder foreslår at status fra arbeidsgruppene, informasjon fra driftsstyret og 
informasjon fra rektor sendes sekretær innen to uker etter FAU-møtet  

c) Sekretær legger informasjonen inn i innkalling/saksliste som sendes alle i FAU innen 
tre uker etter FAU-møtet. 

d) Annen informasjonsdeling mellom møtene skjer på Spond.  



Vedtak: Referat og saksliste legges også på Spond. Foreslått arbeidsform godkjent. 

 
Sak 10/18 Skolemiljø-gruppen 

a) Rektor orienterer om kap 9A saker  

Utdanningsdirektoratet: Trygt og godt skolemiljø –som fremmer helse, trivsel og læring.; 
egen (subjektive) opplevelse er avgjørende. Voksne skal se og lytte for å følge med. Gripe 
inn med én gang, så si ifra til rektor, da må rektor undersøke det som har skjedd og til slutt 
lage plan med tiltak. Nytt: Ungdomsskole etterspør barneskolen om «offer» med tiltaksplaner 
slik at det kan slås ned på med én gang, dersom uønskede hendelser oppstår. Aktivitetsplan 
tilknyttes «offer». Er foreldre fortsatt misfornøyd etter en uke, kan foreldre sende saken 
videre til fylkesmannen. 

Kampen skole: Innmeldte saker: 

17-18: Psykisk miljø: 4, 1 sak sendt til fylkesmannen (avvist) 
 18-19: Psykisk miljø: 1 

Ingen saker på fysisk miljø. 
 

 
Sak 11/18 Skolevei-gruppen 

a) Kan vi bruke FAU-penger for å få PaaHjul på besøk som kan sjekke syklene til 5.-7.-
klassingene og sette på sykkellykt og -bjelle? Vi har ca. 120 ringeklokke og lys. 
Reparatører fra PaaHjul utfører små reparasjoner. For større reparasjoner gis en lapp 
om hva som bør fikses.  

Vedtak: Godkjent ved akklamasjon. 

b) Pengebruken ifm Beintøft og Refleksvestkonkurransen: Oppfølging med mer 
engasjerende premier? Pizza eller tur til trampolinepark eller lignende? 

Vedtak: Skoleveigruppen kan komme med forslag til premie innenfor summen 2x3000 kr. 
Når den tid kommer, kan evt. premiesum økes.  

c) Fotgjengerfelt i Møllegaten  

Vedtak: Imme hører med de som har laget sykkelgaten om det er grunn til at det ikke finnes 
fotgjengerfelt. Deretter kan vi eventuelt søke om fotgjengerfelt.  

d) Trafikkvakter som mangler: Jostein purret og informerte om at man må trykke 
«godta» på google-invitasjon. Da svarte flere.  

Vedtak: Astrid (trinnkontaktansvarlig) informerer trinnkontaktene: Trinnkontakter kan 
oppfordre foreldre i klassen om å stå vakt. Minne på klassen at «denne uken er vår uke» 
Holdningsskriv? Prioritering i lyskrysset Misjonsveien: Misjonsveien, Seehusensgate, 
fotgjengere. Imme hører med statens vegvesen om denne prioriteringen. 

 



Sak 14/18 Eventuelt 
 
Halloween; en forelder på 5. trinn kontaktet Tove: klare regler for invitasjon til bursdag, men 
regler for invitasjon til Halloween er uklart. Invitasjon på skolen burde følge 
«bursdagsinvitasjons»-regler. Diskuteres videre i skolemiljø-gruppen. Astrid 
(trinnkontaktansvarlig) gir beskjed til trinnkontakter om å videreformidle dette til foreldre.  
 
 


