
FAU REFERAT 23.03.2021 
 
Tid: 23. mars 2021 kl. 19.00-20.05 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Rikke Kjernes Fattnes, 1blå; Vegar Nesse, 1rød; Cato Gundersen, 2A; Randi Tytingvåg, 
2B; Marte Tonning, 2D; Kurt Lohne, 3A; Ole Bernt Nesse, 4A; Imme Dirks Espeland, 4C; Beate 
Lea Håland, 5A; Marianne Bore Haarr, 5C; Birte Mæland Idsøe, 6A; Kristin Hidle, 6C; Therese 
Remen, 7A; Marie Nøkling, 7B; Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Lise Pedersen, 1gul; Tone Lindstad, 2C; Jonas Marstrand, 3C; Mehtap Katranci, 4B; 
Jostein Kallevik, 5B; Thomas Sand, 6B; Meryem Alturk, 7C; Jostein Alden, leder 
samarbeidsutvalget. 
 
  
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 12/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 

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

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 13/21: 17. mai 2021 
Sak 14/21: Sykkelprøven for 4. klasse 
Sak 15/21: Matpakker 
Sak 16/21: Info fra rektor 
Sak 17/21: Skolemiljøgruppen 
Sak 18/21: Samarbeidsutvalget 
Sak 19/21: Eventuelt 
 
Sak 13/21 17. mai 2021 
 
Grunnet covid-19 situasjonen ser ikke Stavanger Kommune og 17. mai komiteen det 
forsvarlig å arrangere det tradisjonelle barnetoget kommende 17. mai. Skolene inviteres 
dermed til å arrangere 17. mai-tog skolevis. Arrangement-gruppen bes se på muligheten 
for å arrangere 17. mai tog for Kampen skole. 
 
I utgangspunktet inviteres det ikke til å arrangere opplegg i skolegården. Arrangement-
gruppen kan likevel se på muligheten for klassevis utendørs arrangement.  
 
Kampen skolekorps ønsker gjerne å bidra, og ønsker å starte klokken 11. 
 
FAU er generelt veldig positive til barnetog i lokalområdet. 
 
Vedtak: Arrangement-gruppen skisserer en plan for 17. mai tog innen neste FAU møte. 
 
Se vedlegg 
 
 



Sak 14/21 Sykkelprøven for 4. klasse i juni 
 
Kan vi arrangere sykkelprøven for 4. klasse? 
 
Vedtak: Skolevei-gruppen tar sikte på å arrangere sykkelprøven for 5. klasse (nå, 4. 
klasse) i september, og tar forholdsregler ang. smittevern som gjelder da. 
 
 
Sak 15/21 Matpakker 
 
Hvilke retningslinjer følges ang. innhold i matpakker? 
Skolen sine retningslinjer sier at det skal være sunne matpakker med frukt og grønt. FAU 
ber om at skolen minner på, via ukeplaner og på hjemmesiden, om at vi følger nasjonale 
helseråd med sunn og grønn matpakke. Rådene bør gis ut på flere språk for å overkomme 
evt. språkbarrierer. 
 
 
Sak 16/21 Info fra rektor 
 
a) Ang. covid-19: Flere aktiviteter er avlyst for å ikke blande kohorter, f.eks. 
skolegudstjeneste og alternativ samling ifm. påske. Matematikkens dag ble likevel avholdt, 
i kohorter.  
Ett smittetilfelle på 7. trinn. Eleven hadde ikke vært på skolen på en stund. Derfor ble det 
karantene i kun 2 dager. Fordi lærere på 7. trinn har vært i begge klassene, ble alle lærere 
på 7. trinn satt i karantene og hele 7. trinn hadde dermed hjemmeskole. 
 
b) To grupper med studenter fra UiS er i praksis ved Kampen skole. 
 
c) ROP-bolig (Villa Stokka): Rektor, FAU-leder, leder for SU og SFO leder har hatt møte 
med ansvarlige ved ROP-boligen. Rektor og avdelingsleder ved ROP-boligen vil holde 
kontakt. Det flytter inn brukere etter påske. Skolen fikk informert om at Rudlå brukes mye 
av elevene i skoletid. Dersom foreldre har spørsmål/saker ang. ROP-boligen kan disse 
rettes til FAU.  
 
Se vedlagt referat fra møtet. 
 
 
Sak 17/21 Skolemiljø-gruppen 

Skolemiljøgruppen har ikke hatt møte i dag. 

Rektor orienterer om kap 9A saker: Etter jul har det pågått 2 stk aktivitetsplaner. Sakene 
omhandler deling av informasjon via sosiale medier og utestengelse. 

Overgang 1. til 2. trinn: Trivselsundersøkelsen viser en nedgang i trivsel i fra 1. til 2. 
klasse. Skolemiljøgruppen jobber videre med denne saken.  
 

Sak 18/21 Samarbeidsutvalget (SU) 



Informasjon fra SU: Overgang 1. til 2. trinn ble bl. annet diskutert. Se ellers referat fra 
møtet i SU.  
 

Sak 19/21 Eventuelt 

a) Skjermbruk: 
Skolens praksis er at elevene skal få gradvis innføring i digital kompetanse.  
Noen foreldre rapportere om at det benyttes skjermbruk som belønning på skolen. Rektor 
vil ta dette opp med lærerne. 
 
b) Grusbanen på baksiden av skolen: 
Oppgradering av fotballbanen på baksiden av skolen. Flere skulle ønske at banen på 
baksiden er mer brukt.  
Rektor informerer: Baksiden av skolen er ikke skolens område. Banen burde vært drenert 
og oppgradert. Dersom foreldre kan ta tak i denne saken, vil det støttes av skolen. Dersom 
banen skal omgjøres til kunstgressbane, må dagens retningslinjer følges. Leder Beate 
følger opp saken. 
 
c) Beintøft / Refleksvest-konkurranse: Det er ofte de samme klassene som vinner disse 
konkurransene. Skolevei-gruppen vil se på mulighet for tiltak for å jevne ut forskjeller og 
holde motivasjonen oppe blant elevene, som f.eks. del-premier til nr. 2 og 3. 
 



  
 

 

 

Møtereferat 
 

Helse og velferd 
 
Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger 
Besøksadr.: Arne Rettedals gate 12 
Telefon: 51 50 70 90 
E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no  
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
Gruppe: Informasjonsmøte til Kampen skole angående Villa Stokka   
Møtested: Teamsmøte 
Møtedato/ -tid: Mandag 01.02.21 
Møteleder Edith K. Nøkling Referent: Edith Nøkling  
Deltakere:  Rektor Anne K Grytten, SFO leder Christin Clausen, FAU leder Beate Lea Håland, 

Leder Samarbeidsutvalget Jostein Alden, Virksomhetsleder Bjarne Johansen, 
Avdelingsleder Ann Kristin Bækholt, Kommunalsjef Edith Nøkling 

Forfall:  
Kopi til:  

 
Formålet med møtet var å gi informasjon om botiltaket, oppstart, innflytting og etablere kontakt for 
videre samarbeid mellom skolen og botiltaket.  
 
Edith Nøkling innledet møtet, og det ble en presentasjonsrunde av deltakerne i møtet. Kort innledning 
med bakgrunn for møtet og at dette møtet er et av flere informasjonsmøter om botiltaket. Det er 
tidligere gjennomført et møte med en nabo gruppe, og det er planlagt skriftlig informasjon til de 
nærmeste naboene.  
 
Bygget er klart for overtakelse neste uke. Rekruttering er i gang, men alle ansatte er ikke på plass enda. 
Døgnbemannet bofellesskap med 4 beboere. Første beboer flytter inn ca mars/april.  Ca 24 ansatte pluss 
daglig leder som er avdelingsleder Ann Kristin Bækholt. Avdelingsleder jobber full stilling på dagtid. 
Øvrige ansatte går i turnus med 3 på dag og kveld samt 2 nattevakter. Når bofellesskapet er vel etablert 
er det tenkt at det skal være en våken og en hvilende, men i starten blir det to våkne nattevakter. Ansatt 
gruppen er tverrfaglig.  
 
Det kommer til å være en døgnbemannet vakttelefon. Nummeret til denne blir sendt rektor når det er 
klart. Avdelingsleder vil også kunne kontaktes.  
 
Det ble stilt spørsmål om hvilke aktiviteter beboerne har på dagtid, oppfølging fra ansatte, om beboerne 
kommer til å bruke uteområdet på Rudlå, om barna kommer til å treffe beboerne ute på skoleveien, om 
det kan være fare for utagering som kan være truende for barna på skolen. Skolen og FAU har blitt 
kontaktet av foreldre som er engstelige for opprettelsen av botiltaket.  
 
Dette er et lite botiltak med 4 plasser. Det er en uttalt målsetting at slik botiltak skal legges i vanlige 
bomiljø og i ulike bydeler. Dette er et lite botiltak noe som gir mulighet for god faglig oppfølging og 
liten belastning for omgivelsene. Beboerne har ulike dagtilbud. Det blir tett og god oppfølging av 
personal som kommer til å jobbe forebyggende for å hindre atferd som kan være sjenerende for 
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nabolaget. Beboerne er fri til å være ute når de ønsker det. Erfaringen er at det bruker å gå fint med 
etablering av slik botiltak i ordinære bomiljøer uten at det er til stor sjenanse for naboer. 
Virksomhetsleder kjenner ikke til at det har vært uønskede hendelser mot barn. 
 
Dersom det skulle oppstå akutte situasjoner utenfor botiltaket slik at skolen får behov for bistand, vil det 
alltid være politiet som er riktig instans for kontakt i slike situasjoner som dersom slike ting oppstår slik 
en normalt vil tenke med andre innbyggere.  
 
Skolen spør om råd når det gjelder informasjon til barna på skolen og til foreldrene. Enighet om at 
avdelingsleder Ann Kristin sender informasjonsskrivet som er laget til de nærmeste naboene slik at 
skolen kan bruke det til informasjon ut.  
 
Når vakttelefon nummeret er klart sendes det også til rektor. Avdelingsleder ønsker god dialog med 
skolen dersom det oppstår situasjoner eller uønskede hendelser som personalet kan hjelpe til med å 
endre.  
 
 
Ref 
Edith Nøkling 
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