
FAU REFERAT 26.01.2021 
 
Tid: 26. januar 2021 kl. 19.00-20.00 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Rikke Kjernes Fattnes, 1blå; Lise Pedersen, 1gul; Vegar Nesse, 1rød; Cato Gundersen, 
2A; Marte Tonning, 2D; Jonas Marstrand, 3C; Ole Bernt Nesse, 4A; Imme Dirks Espeland, 4C; 
Beate Lea Håland, 5A; Jostein Kallevik, 5B. Marianne Bore Haarr, 5C; Birte Mæland Idsøe, 6A; 
Thomas Sand, 6B; Kristin Hidle, 6C; Marie Nøkling, 7B; Meryem Alturk, 7C; Jostein Alden, leder 
samarbeidsutvalget; Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Randi Tytingvåg, 2B; Tone Lindstad, 2C; Kurt Lohne, 3A; Mehtap Katranci, 4B; Therese 
Remen, 7A. 
 
  
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 02/21 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 03/21: Foreldreundersøkelsen 
Sak 04/21: Info fra rektor 
Sak 05/21: Skolemiljø-gruppen 
Sak 06/21: Natteravn i kommunedelene 
Sak 07/21: Samarbeidsutvalget (SU) 
Sak 08/21: Eventuelt 
 
Sak 03/21 Foreldreundersøkelsen 
 
Rektor går gjennom foreldreundersøkelsen 
 
81% oppslutning 
Score fra foreldreundersøkelse ved Kampen skole: 4.15-4.69. (skala: 1-5) 
Dalende motivasjon fra 3. til 6. trinn gjenspeiles i foreldreundersøkelsen. Elevrådet er blitt 
oppfordret til å ordlegge hva som gjør at motivasjonen faller. 
 
Skole-hjem samarbeid/informasjonsflyt: Veldig forskjell fra klasse til klasse. I dette 
skoleåret har lærere opplevd økt pågang fra foreldre som tar kontakt.  
 
FAU tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 04/21 Info fra rektor 
 
Generell info fra rektor: Gult og rødt nivå: Skolen opplever å ha gode rutiner på å omstille 
seg etter nivå i kommunen. En klasse på 3. trinn samt 3 lærere måtte i karantene i 10 
dager. Eleven som fikk påvist coronavirus var på skolen kun en dag. Skolen er glad for at 



ingen andre elever har ble smittet denne dagen. Noen elever har ellers vært i karantene 
fordi de har vært nærkontakter til corona-smittede. 
Gult nivå gir skolen mer fleksibilitet. På rødt nivå må skolen omorganisere klassenes 
timeplan. 5.-7. trinn hadde bl.a. en time mindre i uken ved forrige runde av rødt nivå. 
 
Rektor orienterer om kap. 9A saker: 
Skolen har hatt 6 saker der aktivitetsplaner har blitt skrevet. Flere av sakene er avsluttet. 
Sakene er pågående helt til eleven og foresatte sier at eleven kjenner seg trygg på skolen 
og at planen/tiltak kan avsluttes. Vanligste saker inneholder krenkelse, kallenavn og 
utestengelse. Skolen lager alltid aktivitetsplaner med tiltak når de ser at det er nødvendig. 
 
FAU tar informasjonen til orientering. 
 
Sak 05/21 Skolemiljø-gruppen 

Sak fra skolemiljøutvalget i desember.  

Trivselsundersøkelsen viser en negativ trend fra 1. til 2. trinn. Det kan skyldes nye 
gruppesammensetninger fra 1. til 2. trinn. Skolen skal vurdere om det fortsatt er 
hensiktsmessig å danne nye grupper på 2. trinn. Antall klasser vil ikke endres fra 1. til 2. 
trinn i år.  

b) Det innføres årshjul for når hvilke saker tas opp i skolemiljø-gruppen. 

c) Kap 9A saker kan brukes til å fange opp negative trender blant elevene. 

Se ellers referat fra møte i skolemiljøgruppen 26.01.21. 

Sak 06/21 Natteravn i kommunedelene 

I utgangspunktet foreldre til barn ved ungdomsskolene. Ved Kampen skole kan det være 
hensiktsmessig å gi ut info til foreldre på 6. og 7. trinn om natteravn-ordningen og hvordan 
man melder seg som frivillig. 

FAU tar saken til orientering og diskuterer videre etter et evt. infomøte om saken (FAU 
leder Beate stiller på et slikt møte). 
 

Sak 07/21 Samarbeidsutvalget (SU) 

Årets første SU møte avholdes 27. januar. Der vil det diskuteres bl.a. 
foreldreundersøkelsen. Se ellers referat fra SU møtet 27.01.21.  

 

Sak 08/21 Eventuelt 

Byhaugkafeen: vi har fått en dato i mars. Arrangement-gruppen organiserer foreldrene på 
1. og 2. trinn dersom byhaugkafeen åpner til da. 


