
SAKSLISTE FAU-MØTE 27.10.20 
 
Sted: Personalrommet Kampen skole  
Tid: Tirsdag 27. oktober kl 1900 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 32/20 Beintøft 
 
Kampen skole var nest best i hele landet i den nasjonale «gå-til-skolen» konkurransen, 
Beintøft. 
 
Beste klasser på Kampen skole var blå gruppe, 4B og 7B. FAU spanderer 1000 kr hver i 
premie til disse tre klassene. 
 
7B ble i tillegg beste 7. trinnsklasse i Stavanger og får 1000 kr i pengepremie fra 
Stavanger kommune. 
 
Sak 33/20 Refleksvestkonkuransen 
 
Refleksvestkonkurransen er i gang fra 12. oktober. Hver morgen er skolegården full av 
små (og store) reflekskledde folk. 
 
Sak 34/20 TV-aksjonen 
 
Pga. covid-19 ble årets innsamling til årets TV-aksjon gjort digitalt. Kampen skole 
arrangerte «Løp for et plastfritt hav» for elevene og samlet inn 59142 kr til WWF. 
 
 
 
Diskusjonssaker 
 
 
Sak 35/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

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

 
Sak 36/20 Gruppeledere 

Forslag: 

Skolemiljøgruppen: Lise Pedersen 

Arrangementsgruppen: ? 

Skoleveigruppen: Imme Dirks Eskeland 

 



Sak 37/20 Skoleveigruppen -info 

• Situasjon rundt stenging av fortau i Misjonsveien 
• Melding fra en far om for høy fartsgrense i Wesselsgate 
• Trafikkvaktordning 

 
Sak 38/20 Avlyst skoletur 7. trinn grunnet covid-19 
 
Fjorårets 6. trinn arrangerte skolediskotek med kiosksalg til inntekt for skoletur. Nå står ca. 
7000 kr på skolens konto fra kiosksalget. 
 
Forslag til vedtak: FAU foreslår at de tre klassene deler beløpet likt mellom seg og at FAU-
rep. samt trinnkontakt for hver klasse avgjør sammen med lærer og elever hva pengene 
skal brukes til. Pengene skal komme alle elevene til gode. 
 
Sak 39/20 Avlyst svømmeundervisning grunnet covid-19 
 
Svømmeundervisning for fjorårets 4. trinn ble avlyst (mars til juni) grunnet covid-19. 
Foreldre på trinnet etterspør om det er mulig å ta igjen avlyst undervisning. Rektor tar 
saken videre. 
 
Forslag til vedtak: FAU tar saken til orientering  
 
Sak 25/20 ROP boenheter ved Rudlå -oppdatert info 
 
Stokkaveien 33, nabobygning av Rudlå og lekeplass for ungene våre skal nå tas i bruk som 
bofellesskap innenfor tung psykiatri og ROP (nasjonalt kompetansesenter for rusmisbruk og 
psykisk lidelse). Målgruppen er unge personer med lav eller ingen boevne og som tidvis kan 
ha utagerende atferd. Boenhetene skal være vandalsikre og utearealet spesielt tilrettelagt 
for å hindre at "uvedkommende" kommer på besøk. Prosjektleder er Bjarne Andreas 
Johansen. 
 
Dette bekymrer flere foreldre og nabolaget rundt. Bekymringer omfatter rusede og 
psykotiske mennesker på Rudlå hvor ungene er i skole- og fritidsammenheng, i tillegg til 
faren for gjenlagt narkotika/tabletter og brukerutstyr/sprøytespisser på området. 
 
Oppdatering i saken v/ Tone Lindstad. 
 
Forslag til vedtak: FAU jobber videre med å holde seg oppdatert i saken og jobber for en 
god dialog med virksomheten. 
 
 
Sak 40/20 Info fra rektor 
 
Generell info fra rektor 
 
 
Sak 41/20 Skolemiljø-gruppen 

Rektor orienterer om kap 9A saker  



 

Sak 42/20 Samarbeidsutvalget (SU) 

Første møte dette skoleåret avholdes 28.10 

 

Sak 30/20 Valg av styremedlemmer i FAU 

Nestleder skoleåret 2019-2020: 

Linda Solberg Brattli (også vikarierende sekretær) 
 

Forslag til nestleder skoleåret 2020-2021: 

Imme Dirks Eskeland 
 

Forslag til vedtak: FAU godkjenner ved akklamasjon 

 

Sak 43/20 Eventuelt 


