
FAU REFERAT 22.02.2022 
 
Tid: 22. februar 2022 kl. 19.00-20.30 
Sted: Personalrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Imme Dirks Eskeland, Lene M. Lithun, Marianne B. Haarr, Trine E. Olden, Rune Stigedal, 
Cato Gundersen, Jonas Marstrand, Jon Heskestad, Birte M. Idsøe, Marte Tonning, Ole Bernt Nesse, 
Lise Pedersen, Anne Kirsti Drivdal Grytten. 
 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Lise Pedersen 
 
 
Sak 13/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

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

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 14/22: Byhaugkafeen -evaluering 
Sak 15/22: Epostadresser 
Sak 16/22: Trafikkvaktlister 
Sak 17/22: 17. mai arrangement 
Sak 18/22: Digitale læremidler / lærebøker i Stavangeskolen 
Sak 19/22: Info fra rektor 
Sak 20/22: Samarbeidsutvalget (SU) 
Sak 21/22: Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
Sak 22/22: Eventuelt 
 
Sak 14/22 Byhaugkafeen -evaluering 
 
Kampen skole arrangerte søndagscafe på byhaugkafeen søndag 6. februar og tjente 7613 
kr. Foreldre og elever fra 5. og 6. klasse bidrog med kaker, kaffe, vaffelrøre og kiosksalg. 
Evaluering av dette: 
Konkret ansvarsfordeling er bra. Mange foreldre var covid-syke og kunne derfor ikke stille. 
Veldig fint med barn som bidro. Nok kaker. Bra at skolen annonserte på sine hjemmesider. 
Arrangementet var noe preget av ad hoc organisering. 
 
Alt i alt: et bra gjennomført og vellykket arrangement. 
 
 
Sak 15/22 Epostadresser 
 
Foreldre ligge ofte inne i skolens system med feil(stavet) e-post adresse. Kvalitetssikring av 
eposter. Eposter legges inn i Nyweb av skolen. Sårbart system. 
FAU medlemmer som vi ikke har fått kontakt med, vil kontaktes. 
 
 
 
 



Sak 16/22 Trafikkvaktlister 
 
Får alle kalenderinvitasjon? -for noen havner det kanskje i søppelpost? 
Post-covid gjør det mulig for flere fysiske møter mellom foreldre (og mellom skole og 
foreldre), som kan gi bedre mulighet til å oppfordre foreldre til å stå trafikkvakt. 
 
 
Sak 17/22 17. mai arrangement 
 
Støtte kan søkes fra kommunen innen 20. april.  
Ansvarlige for 17. mai feiring i skolegården. 
 
Tas opp igjen ved neste møte.  
 
 
 
Sak 18/22 Digitale læremidler / lærebøker i Stavangeskolen 
 
Foreldre ønsker at FAU tar opp Stavangerskolens satsing på digitale læremidler og mindre 
bruk av fysiske lærebøker.  
-utfordringer med å følge opp barnas skolearbeid. 
-presentasjon / kurs for foreldre 
 
Kompetansemål i ny læreplan styrer hva elevene skal lære. For å følge denne brukes 
digitale ressurser, samt fysiske lærebøker. Informasjon til foreldre ang. digitale læremidler 
ved begynnelsen av hvert skoleår: tas videre av skolen.  
 
 
Sak 19/22 Info fra rektor 
 
a) Ubrukte beintøft midler ble gjenbevilget fra kommunen etter iherdig innsats fra Imme. 
Pengene er kommet inn på konto.  
 
b) Mye sykdom blant personalet har gjort full lærerdekning utfordrende. 
 
c) Leksefri / lekseredusert skole diskuteres på skolen blant personalet og i elevrådet. -Tema 
kan tas opp igjen ved neste møte. 
 
 
Sak 20/22 Samarbeidsutvalget (SU) 
 
FAU skal velge ny leder for SU: Jon Heskestad stiller som SU leder. Hurra! 
 
Sak 21/22 Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
 
KFU søker foreldrerepresentant fra Eiganes/ Våland. Om noen ønsker å stille for 
representant i KFU, kan de henvende seg til FAU. 
 
Sak 22/22 Eventuelt 
 
Skolevei:  
Det jobbes med bedre belysning på Kampensplass.  



Ang. Hjertesone: Parkeringene ved siden av skolen er ofte fulle av parkerte biler om 
morgenen. Plassene vil i fremtiden reguleres av stavanger parkering slik at det kan brukes 
som dropsone ved Kampen skole.  
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