
FAU REFERAT 26.10.2021 
 
Tid: 26. oktober 2021 kl. 19.00-20.02 
Sted: Personalrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Marija Dragutinovic; Rune Stigedal; Lise Pedersen; Jon Heskestad; Geir Apeland; Imme 
Dirks Espeland; Maria Navas Calad; Jostein Kallevik; Marianne Bore Haarr; Ole Bernt Nesse; Suzan 
Mohammed; Tone Lindstad; Thomas Sand; Marte Tonning; Lene Marie Lithun; Anne Kirsti Drivdal 
Grytten. 
 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Lise Pedersen 
 
 
Sak 50/21 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 48/21: Misjonsmarka 
Sak 51/21: Nytt fra skolevei-gruppen 
Sak 52/21: Leksefri skole? 
Sak 53/21: Info fra rektor 
Sak 54/21: Samarbeidsutvalget (SU) 
Sak 55/21: Eventuelt 
 
 
Sak 48/21 Misjonsmarka 
 
FAU leder Lise har stilt til intervju hos Elleve (på oppdrag fra NMS eiendom) ifbm. 
kartlegging av fremtidige behov i nærmiljøet når området rundt Misjonsmarka skal endres. 
NMS eiendom har lagt ut bilder av prospekter på sine nettsider. 
 
Sak 51/21 Nytt fra skolevei-gruppen 
 
a) NAF aksjon: Onsdag 21. oktober hadde skolevei-gruppen en aksjon sammen med 
NAF og TV vest med søkelys på trafikksikkerhet rundt skolen. Aksjonen ble avholdt i 
Misjonsveien. «Med hjerte i halsen» -NAF har hatt aksjon sammen med Byfjord skole og 
Kampen skole. NAF ønsker å bidra med refleksvester, sekker og kurs / oppvisning på 
skolen.  
 
b) Beintøft konkurranse: Kampen skole er best på å gå til skolen!! Kampen skole vant 
årets nasjonale Beintøft konkurranse og fikk 10 000 kr i pengepremie fra Stavanger 
kommune. I tillegg har tre klasser på skolen utmerket seg ved å være best på sitt trinn i 
hele Stavanger: 2A, 3D og 6B får 1000 kr hver i premier fra kommunen. FAU ønsker at 
elevrådet involveres til hva pengene skal brukes til. 
 
c) Refleksvestkonkurransen begynte i uke 43. Skolen erfarer at ordningen fungerer 
godt. 
 



d) Trafikkvaktordningen begynte i uke 42. Ønske om å inkludere trafikkvakt i 
Solansbakken. Overgangsfelt og belysning ved statuen bak skolen ble diskutert. Trygg 
Trafikk ønsker hjertesoner rundt skolen.  
 
e) Den britiske internasjonale skolen (BISS): Leder for skolevei-gruppen, Imme, har 
vært i dialog med rektor på BISS ang. trafikksituasjonen på Misjonsveien / 
Seehusensgate. 
 
Skolevei-gruppen noterer seg innspill i sakene. 
 
 
Sak 52/21 Leksefri skole? 
 
FAU ønsker å høre skolens perspektiv i denne saken (se lenke under). 
 
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QyjbgJ/ja-til-flere-leksefrie-skoler-i-stavanger 
 
Info fra rektor: politikerne oppfordrer til at debatten tas blant elever, foreldre og ansatte ved 
hver skole. Saken og leksefri / leksereduksjon rører seg blant personalet og skal drøftes i 
løpet av høsten når politikerne har satt mer konkrete føringer for hva skolen skal bidra 
med. 
 
FAU vil ta opp igjen saken ved en senere anledning. 
 
Sak 53/21 Info fra rektor 
 
156 837 kr har kommet inn til TV aksjonen fra Kampen skole. 
 
Skolen er preget av at lærere og deres barn har luftveisinfeksjoner. Det er utfordrende for 
skolen å ha nok bemanning.  
 
Avdelingsleder Berit Lie er langtidssykemeldt etter en ulykke. Lærer Katrine Kulsrud 
Meltzer er innsatt i hennes sted som avdelingsleder. 
 
Kap. 9A saker: Èn ny sak i høst.  

Sak 54/21 Samarbeidsutvalget (SU) 

Informasjon fra SU: Saker som tas opp: Aktivitetskalender, HMS plan, kap. 9A saker, 
økonomi, skolebygg / skolegård -rehabilitering av garderobene til guttene.  

Radonmåling har pågått i 1,5 år. Alle rom hadde verdier under akseptabel grense. Eneste 
unntak var høyere radonverdier i Hulen når ventilasjonen er slått av. Denne står alltid på i 
skole / SFO tiden. 

Sak 55/21 Eventuelt 

a) Leder av arrangementsgruppen trengs. 

b) Skolemiljøgruppen: Trenger leder av gruppen. Gruppen har tidligere hatt møte kl 18 før 
hvert FAU-møte. Dette kan kuttes ned til møte ved behov. 

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QyjbgJ/ja-til-flere-leksefrie-skoler-i-stavanger
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