
FAU REFERAT 26.03.2019 
 
Tid: 26. mars 2019 kl. 19.00-20.00 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: 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; Kristin Hidle, 4C; Jan Fredrik Fredriksen, 7A; Tove Hagland, driftsstyrerep.; Anne Kirsti 
Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Astrid Karlstrøm, blå gruppe; Silje Meling, rød gruppe; Johan Mihle Laugaland, 4A; 
Victoria Øvregaard, 4B; Malin Sharma Hermanns, 4C; Petra Fagerholt, 5A; Trude Stav Haye, 
5B; Grete Paulsen, 5C; Monica Harpestad, 6A; Hans-Christian Hetland, 6B; Silja Thise, 7B; 
Anne Kristin O. Eide, 7B; 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Monica Furustøl 
 
 
 
Sak 03/19 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: Referat og innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 04/19: Skolevei-gruppen  
Sak 05/19: Arrangementsgruppen  
Sak 06/19: Evaluering av arbeidsoppgaver i hver av gruppene 
Sak 07/19: Evaluering av gruppeinndeling i FAU 
Sak 08/19: Skolemiljø-gruppen 
Sak 09/19: Driftsstyret 
Sak 10/19: Eventuelt 
 
Sak 04/19 Skolevei-gruppen 
 
 

a) Trafikkvaktordningen:  
i. Revurdere kryssene: Kiss&Ride krysset strykes fra listen. 

 
ii. Retningslinjer for trafikkvakt utarbeides av gruppen. Klar til høsten. 

 
iii. Introdusere skolevei-prosjekt til 1. klasse på første foreldremøte:  

1. Trafikkvaktordning: info kryss, kart, retningslinjer 
2. Beintøft 
3. Reflekskonkurranse 

 
c) Sykkelprøven 4. juni for 4. klasse: Hans Christian er med i politiuniform.  

o Tillegg til ordinær sykkelprøve: Rute rundt skolen inkludert trafikkregler i 
nærmiljøet. Høre med trygg trafikk om de kan være interessert i å være 



med på dette / har noe eksisterende lignende opplegg –Imme hører 
med trygg trafikk. 
 
 

d) Beintøft er i dag en «trinnkonkurranse» på Kampen skole. Om dette omgjøres 
til en klassekonkurranse vil det være mulig med bedre premier: pizzafest e.l. I 
dag er premien på 1000 kr til trinnet med høyest «gå-prosent». 

 
Vedtak: FAU foreslår å kjøre konkurransen klassevis. Ikke pengepremie. Ny 
evaluering når Beintøft nærmer seg. 

 
 

Sak 05/19 Arrangementsgruppen 
 

a) Byhaugkafeen søndag 11. mars ble en suksess! Det viser seg at i noen 
klasser har infoen om Byhaugkafeen stoppet opp hos trinnkontaktene og 
foreldrene har ikke engang fått vite at de kan bidra med bakst eller hjelp i 
kafeen.  
 

 
Sak 06/19 Evaluering av arbeidsoppgaver i hver av gruppene 
 

a) Hvordan har arbeidet fungert i hver av gruppene?  
 

b) Status for gjenstående arbeidsoppgaver dette skoleåret.  
 

• Skolemiljø: Internasjonal dag gjenstår. Rektor: Mer håndfast det vi har 
nå. Godt oppmøte. God sammensetning av FAU-representanter. 

 
• Skolevei: Sykkelprøven gjenstår. Trenger nye medlemmer til neste år. 

Jan Fredrik og Trude fortsetter ikke.  
 

• Monica hører med Petra om arrangementsgruppen. 
 

c) Får gruppene prioritert de viktigste oppgavene FAU bør dekke? 
 
 
Sak 07/19 Evaluering av gruppeinndeling i FAU 
 

a) Skal gruppestrukturen videreføres til neste år?  
 

b) Hvilke endringer bør gjøres av vedtektene? 
 
 
Vedtak: Sak 06/19 og 07/19 fortsetter/utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 



Sak 08/19 Skolemiljø-gruppen 

a) Rektor orienterer om kap 9A saker: 

Tre saker hittil i år:  

I høst har skolen laget ett vedtak som gjaldt trakassering.  
Siden nyttår: to aktivitetsplaner; trakassering av andre elever (slag, spark etc.) 
Alle tre saker er på 1.-4. trinn.   

 

Sak 09/19 Driftsstyret 

a) Informasjon fra driftsstyret: 

På driftsstyremøtet 27/03-19 skal driftsstyret vedta eller ikke vedta lønns- og 
personalbudsjettet. Foreslått budsjett går i underskudd.  
To grunner til dette:  

• Ressursfordelingsmodellen som ble innført i fjor.  
• Lærernormen: 1.-4. trinn: 16 elever pr lærer i år, 15 elever pr lærer neste år. 

5.-7. trinn 20 elever pr lærer i år, 21 elever pr lærer neste år.  

 

Sak 10/19 Eventuelt 

a) 17. mai: Marie (4. klasse) og Leidulf (2. klasse) har meldt seg frivillig til å bidra 
i arrangementet. I tillegg har fem foreldre fra 3B sagt seg villig til å bidra i 
organiseringen.  

I. Det bør utarbeides en 17. mai-manual. Utfordre arrangementskomiteen. 
II. Informasjon til 3. klasse om hva som forventes, må være tydelig. 

Rollene burde være klare på forhånd: pynting, hvor er hvilke leker, er 
sekker/baller på plass? Hvor mye er det igjen av lekene? (Lekene 
befinner seg i et rom i kjelleren)  

III. Kunne hatt en «17. mai General». 
IV. Hvor mye skal FAU «satse» på 17. mai? Tas videre til neste FAU-møte. 

 
b) Skolemiljø: Foreldremøter i klassene: Astrid kan oppfordre klassekontakter til 

å presentere seg og ta opp eventuelle saker. 
 

c) Rektor informerer om Sosiometriundersøkelse: 
 
3 spørsmål (fra Lenden skole ressurssenter): Hvem vil du arbeide med i 
timene? I friminuttene? På fritiden?  
Genererer «kart» over hvilke elever som velger hverandre og «motvalg». 
 

d) Chromebook: Skolemiljø-gruppen kan bidra med tips til bruk i hjemmet. 
Gruppen vil foreslå dette for IKT-ansvarlig på Kampen skole.  


