
FAU REFERAT 28.05.2019 
 
Tid: 28. mai 2019 kl. 19.00-20.00 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Astrid Karlstrøm, blå gruppe; Linda Solberg Brattli, 2A; Imme Dirks Eskeland, 2C; 
Monica Furustøl, 3A; Marianne Bore Haarr, 3C; Kristin Hidle, 4C; Malin Sharma Hermanns, 
4C Petra Fagerholt, 5A; Trude Stav Haye, 5B; Grete Paulsen, 5C; Monica Harpestad, 6A; 
Hans-Christian Hetland, 6B; Jan Fredrik Fredriksen, 7A; Tove Hagland, driftsstyrerep.; Anne 
Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Silje Meling, rød gruppe; Jonas Marstrand, gul gruppe; Maria Aano Reme, 2B; 
Jostein Kallevik, 3B; Johan Mihle Laugaland, 4A; Victoria Øvregaard, 4B; Anne Kristin O. 
Eide, 7B; Silja Thise, 7B.  
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Monica Furustøl 
 
Sak 17/19 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 18/19: Godkjenning av endrede vedtekter 
Sak 19/19: Evaluering av 17. mai arrangementet 
Sak 20/19: Neste års FAU 
Sak 21/19: Trivselslederprogrammet 
Sak 22/19: Oppfølging av trinnkontakter 
Sak 23/19: Skolemiljøgruppen 
Sak 24/19: Driftsstyret 
Sak 25/19: Eventuelt: FAU-fest 
 

Sak 18/19 Godkjenning av endrede vedtekter (forts. av Sak 07/19) 
 

§ 3 – Konstituering av FAU og styre:  

«Styret skal bestå av styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær.» endres til 
«Styret skal bestå av styrets leder, nestleder, kasserer, sekretær og 
informasjonsansvarlig.» 

 

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper: 

- Skole/hjem-komiteen 
o FAU representantene her er også med i Skolemiljøutvalget. 

- Ute/inne-gruppa 
- Trafikkgruppa 
- Arrangementsgruppa 



 

Overnevnte endres til: 

- Skolemiljøgruppa 
o FAU representantene her er også med i Skolemiljøutvalget. 

- Skoleveigruppa 
- Arrangementsgruppa 

 
 
Vedtak: Endringer i vedtektene ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
Sak 19/19 Evaluering av 17. mai arrangementet 
 

a) Planlegging: samarbeid mellom arrangementsgruppen og trinnkontakter 
a. Arrangementskomiteen i FAU har ansvar for erfaringsoverlevering. 

Petra ber Beate om å lage et erfaringsskriv. Sammen med skriv fra 
Marie kan disse lagres på dropbox. 

b. I dag er det 3. klasse som har ansvar for 17. mai. Forslag om å gi 
ansvaret til 5. trinn. Trinnkontakter som «17. mai-generaler» 

c. Korpset i kiosken: Representant fra korpset burde være i 
arrangementskomiteen. Bedre organisering av kiosksalg burde bli 
gjort. 

b) Rydding av skolegården før 17. mai (1. klasse) 
a. Fungerte godt. Opprettholder 1. klasse som dugnadsansvarlige. 

c) 17. mai leker (3. klasse) 
a. Bra leker. Bra med snop som premie. Katta i sekken var nedtur i år. 

d) Taler 
a. Leie lydanlegg til neste år? 

 
Vedtak:   5. klasse har ansvar for 17. mai, med trinnkontakter som «17. mai 

generaler» 
Kommer ut oversikt over hvilket trinn som har ansvar for hvilke 
arrangement. 

 
Sak 20/19 Neste års FAU 
 

a) Runde på hvem som går ut og hvem som fortsetter: 
 

• Fortsetter: Hans C, Tove, Linda (kanskje), Astrid, Imme, Marianne, Jostein 
• Fortsetter ikke: Malin, Petra, Kristin, Trude, Jan Fredrik, Anne Kristin, Monica 

F. (ut som leder), Monica  
• Usikker: Grete 

 
FAU trenger ny kasserer og ny leder.  
Gammelt FAU sitter til nytt FAU er på plass i september. 
Astrid er ansvarlig for gamle og nye trinnkontakter frem til september. 
Kontaktpunkter til neste års FAU: Skolevei: Imme, Skolemiljø: Linda, Arrangement: 
Hans C. 
 



b) Nedsatt valgkomité: Imme, Jostein og Marianne –sammen med Monica F. 
 

Sak 21/19 Trivselslederprogrammet 
 

a) Status i dag 
a. 20 000 NOK er medlemsavgift for trivselsledere, betalt av FAU. Skolen 

har brukt ca 8000 kr på utstyr. Kurs: 1500 kr for transport. Skolen har 
spandert premie på trivselsledere: 1500 kr. Totalt har 
trivselsprogrammet kostet 31 000 kr. 
 

b) Skal FAU støtte dette videre? Finansiering: hvor kan vi søke? 
a. Bydelsutvalget, SR-Bank, Gjensidige Fondet osv. 
b. Neste gang FAU skal betale er våren 2020. 

 
Mål for neste år: oversikt over støtteordninger som må søkes på. Oppgave for 
kasserer.  
 
Vedtak: FAU ønsker å fortsette å støtte trivselslederprogrammet. Jobber videre for å 
finansiere dette.   

 
 
Sak 22/19 Oppfølging av trinnkontakter 
 

a) Status i dag 
a. Spond-grupper. Oppstartsmøte.  

b) Er det behov for justeringer til neste år? 
a. Oversikt til foreldre om hvilke trinn som har ansvar for hvilke 

arrangement kan gjøre jobben enklere for trinnkontakter. 
 
Oppfordring til årets FAU: Bli med på oppstartsmøtet med trinnkontakter tirsdag 24. 
september, kl. 18. FAU-møtet begynner så kl. 19.  
 
 
Sak 23/19 Skolemiljø-gruppen 

a) Rektor orienterer om kap 9A saker:  
a. Fire saker: aktivitetsplan og tiltaksplan. En i høst, og tre på våren. Ingen 

er avsluttet. 
b. Kan bli noen endringer / forbedringer i rutiner til neste år. 

b) Trivselsundersøkelse: 3. trinn og 4. trinn noe mer konflikter enn på de andre 
trinnene. Mer trivsel med alder. 

a. Mulig forbedring: aktivitets/-tiltaksplan for barn som blir oppgir at de blir 
plaget. 

 

Sak 24/19 Driftsstyret 

a) Informasjon fra driftsstyret.  



a. Skolerute 2020-2021 skal nedsettes: Driftsstyret er åpne for innspill fra 
foreldre. 

b. Ståstedsanalyse: kommunen vurderer skolen. Skolen lager 3 års 
kontrakt med felles mål som skolen skal jobbe med de neste 3 årene. 
FAU foreslår: punkt på et FAU-møte neste skoleår. Diskusjon rundt 
skolens mål og hvordan foreldre kan bidra til å nå disse målene. 

c. Budsjettforslag-sak: Ingen nye midler til Kampen skole. Konsekvens: 
Merforbruk/underskudd neste skoleår.  

 

Sak 25/19 Eventuelt 

Avslutningsfest FAU: 18. juni kl 19.00 hos Monica Furustøl. Gi beskjed til 
Monica dersom du vil ha med en matrett (sommerlig lavterskel). Starter formelt møte, 
deretter god mat og drikke.  
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