
FAU REFERAT 26.04.2022 
 
Tid: 26. april 2022 kl. 19.00-20.00 
Sted: Teams 
 
Tilstede: 
Jon Heskestad, Jostein Kallevik, Marija Dragutinovic, Marte Tonning Otterlei, Trine Eriksen 
Olden, Geir Apeland, Lise Pedersen, Imme Dirks Eskeland, Rune Stigedal, Jonas 
Marstrand, Maria Fernanda Navas Calad, Ole Bernt Nesse, Anne K Dr Grytten, Lene 
Lithun 
 
Møteleder: Lise Pedersen 
Referent: Lene Marie Lithun 
 
Orienteringssaker: Ingen 
 
 
Sak 30/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
 
Velkommen til FAU-møtet. 
 
Saker til eventuelt: Ingen 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 31/22: 17. mai arrangement (Arrangementsgruppen) 
Sak 32/22: Skoleveigruppen 
Sak 33/22 Info fra rektor 
Sak 34/22 Samarbeidsutvalget (SU) 
 
 
Sak 31/22 17. mai arrangement (Arrangementsgruppen) 
 
Status for oppgaver/arrangement ifbm 17. mai: 
• Søknad om midler: 

Det ble søkt om midler til 17. mai arrangement fra Stavanger Kommune. Denne ble 
godkjent og FAU fikk 3000 kr. Dette blir brukt til innkjøp av premier for deltakelse på 
17. mai-aktiviteter/konkurranser i skolegården. I tillegg kjøpes det inn litt søtsaker som 
også skal deles ut som premier (slikkepinner, etc.). 

 
• Planlegging og gjennomføring av arrangement i skolegården: 

Arrangementskomiteen har laget plan for gjennomføring av 17. mai arrangement i 
skolegården etter barnetoget. Foreldre i 5. klasse har fått tildelt ulike oppgaver i 
forbindelse med forberedelse og gjennomføring av arrangementet (Ole Bernt, Imme og 
Trine har hatt kontakt med klassekontakter). 
 
Arrangementet i skolegården starter etter 17. mai-toget. Antatt oppstart er kl 12, og 
varer ca. to timer. 
Det blir tradisjonelle 17.-mai-leker, som: Svampekasting, potetløp, sekkeløp og 
trehjulssykling. De foreldrene som har fått i oppdrag om å stå vakt på leker, står i ca. 
30-45 min hver.  



I skolegården skal korpset spille, og det skal holdes taler fra elevrådet (2 elever).  
 Skal FAU-leder skal holde tale, bør avklares.  
Det var kjøpt inn nytt musikkanlegg i fjor og dette har blitt testet ved flere anledninger 
og fungerer veldig bra. Rektor er til stede under arrangementet og har ansvaret for 
musikkanlegget.  
 Det ble stilt spørsmål om skolekoret skulle synge i skolegården: Må avklares. 

 
 
• Ryddedag i begynnelsen av mai 

FAU-representanter fra 1. klasse kontakter klassekontakter i hver sin klasse for 
fordeling av arbeidsoppgaver. En rep. fra FAU tar en runde i skolegården med Rektor 
fredag 29. april for å vurdere hva det bør fokuseres på denne ryddedagen. Natur og 
Idrettsservice har nylig vært og kostet/ryddet i skolegården og det ser allerede nå 
veldig bra ut. 
 

• Rigging av skolegård 16. mai (benker/bord) 
5. klasse har også ansvar for dette. En klasse får i oppdrag å rigge til i skolegården 
(5A). 
 

• Ansvars- og oppgavefordeling FAU/korps: 
Lise har vært i dialog med korpset. De holder kafeen, og foreldrene holder lekene. 
(Korpset har søkt Bydelsutvalget om støtte).  
 Lise skal sjekke med Korpset om de har en plan for gjennomføring av køen foran 

kiosken. Tidligere år så har den vært veldig lang. 
 

• Annen relevant info: 
Det ble stilt spørsmål om det er lærere eller foreldre som går med barna i 17. mai-
toget: Beskjeden er at det er positivt dersom noen foreldre blir med og går med barna, 
spesielt på de lavere trinnene. Mulig at kontaktlærer vil informere foreldrene i de 
klassene dette er mest relevant for. 

 
Toget går Storhaugruten i år. Nest sist av alle skoler/korps. Toget starter kl 10 fra 
torget, og antar at Kampen Skole da ikke starter å gå før kl 11. Rektor sjekker med 
kommunen om rekkefølgen kan revurderes, da Kampen Skole i flere år har vært langt 
bak i toget. Elevene må hentes ved Hetlandskirken på Storhaug når toget oppløses. 
Vanskelig å si hvilken gate dette blir, da Politiet dirigerer retningen de ulike skolene må 
gå når toget skal oppløses. Korpset blir hentet i buss. 

 
 
Sak 32/22 Skoleveigruppen 
 
Nye skilt er kommet opp rundt skolen. Reservert parkering for foreldre som leverer elever 
mellom kl 7 – 9 på ukedager.  
 
Bedre belysning på Kampens Plass er på gang. 
 
Tradisjon tro vil det bli arrangert Sykkelprøven i juni –  i forbindelse med avslutning for 4. 
klasse. Blir sak på neste møte. 
 
 
 
  



Sak 33/22 Info fra rektor 
 
Antall kap 9A-saker:  
• Høsten 2021: 1 stk 
• Våren 2022: 3 stk.  
 
Verdens bokdag fredag 22. april: Markering av en verdensomspennende dag. Kampen 
skole har vært med flere ganger. Lesing og aktiviteter gjennom en hel dag. Elevene fikk 
kle seg ut som en karakter fra en barnebok. En annerledes dag. 
 
Engelsk dag skal gjennomføres i juni. 
 
Digitale læremidler: Behov for lærebøker i noen fag. Vurdering av ulike lærebøker pågår.. 
 
Utviklingssamtaler etter påske: Omgjorte forberedelsesskjemaer – de er nå mer tilpasset 
språket til barna. Fokus på at det blir en positiv vinkling i møtene, der elevene også skal 
delta.  
 
Ledelsen på skolen planlegger for neste skoleår. Hvem skal arbeide hvor, sette sammen 
gode team. Tirsdag etter pinse skal planen legges frem for lærerne, så starter jobben med 
timeplaner for høsten. Foreldre vil få felles informasjon på skolens hjemmeside. 
 
Det meldes fra om god stemning på jobb. Det har vært gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse. (ref. referat fra forrige FAU-møte) 
 
Evaluering av utviklingssamtaler settes som sak på neste FAU-møte. 
 
Rektor fikk spørsmål om hvordan prosessen for verving av nye FAU-medlemmer gjøres? 
Nye FAU-representanter velges på høsten, i første foreldremøte. FAU-representanter 
velges for 2 år om gangen, men det var ingenting i veien for at flere foreldre velges fra 
samme klasse. Ved at FAU-representanter sitter 2 år om gangen, så sikres det en god 
hand over i FAU. 
 
Foreldremøte for skolestarterene gjennomføres før sommeren. Lise (FAU-leder) og Jon 
(SU-leder) deltar på dette. Rektor sender info om tidspunkt. 
 
 
Sak 34/22 Samarbeidsutvalget (SU) 
 
Forrige SU-møte var 30. mars. (Referat ligger på skolen sine sider) 
 
Gjennomgang av budsjett. 
Den politiske representanten som skal stille i SU har ikke deltatt de siste gangene. Jon 
(SU-leder) har kontaktet kommunen for å finne ut hvem som kan delta på SU-møter 
fremover. 
Rektor informerte om: Kap 9A saker. I tillegg ble det informert om 
medarbeiderkartleggingen (10 faktor). 


