
FAU REFERAT 27.10.2020 
 
Tid: 27. oktober 2020 kl. 19.00-20.00 
Sted: Verket Kampen skole 
 
Tilstede: Vegar Nesse, 1rød; Lise Pedersen, 1gul, Cato Gundersen, 2A; Randi Tytingvåg, 2B; 
Tone Lindstad, 2C; Marte Tonning, 2D; Kurt Lohne, 3A; Heidi Hem, 3B; Ole Bernt Nesse, 4A; 
Imme Dirks Espeland, 4C; Beate Lea Håland, 5A; Jostein Kallevik, 5B; Marianne Bore Haarr, 5C; 
Birte Mæland Idsøe, 6A; Thomas Sand, 6B; Kristin Hidle, 6C; Therese Remen, 7A; Jostein Alden, 
leder samarbeidsutvalget; Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Rikke Kjernes Fattnes, 1blå; Jonas Marstrand, 3C; Mehtap Katranci, 4B; Marie Nøkling, 
7B; Meryem Alturk, 7C.  
 
  
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
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. 

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 36/20: Gruppeledere 
Sak 37/20: Skoleveigruppen info 
Sak 38/20: Skoletur 7. trinn / covid-19 
Sak 39/20: Avlyst svømmeundervisning grunnet covid-19 
Sak 25/20: ROP boenheter ved Rudlå 
Sak 40/20: Info fra rektor 
Sak 41/20: Skolemiljø-gruppen 
Sak 42/20: Samarbeidsutvalget 
Sak 43/20: Eventuelt 
 
 
Sak 36/20 Gruppeledere 

Skolemiljøgruppen: Lise Pedersen 

Arrangementsgruppen: Aktivitet i denne gruppen skoleåret 2020-2021 vil styres av 
smittesituasjonen til enhver tid. 

Skoleveigruppen: Imme Dirks Eskeland 

 

Sak 37/20 Skoleveigruppen -info 

• Situasjon rundt stenging av fortau i Misjonsveien: Imme, Marianne (skolevei) og 
Anne Kirsti (rektor) hadde befaring av gangfeltet ved Solstudioet med to personer 
fra Stangeland og en person fra Rogaland fylkeskommune fredag 23/10 kl 7.45. Det 



kom opp blinkende lys rundt gangfeltet i løpet av den påfølgende uken. En 
fartshump skal på plass i løpet av kort tid. 

• Melding fra en far om for høy fartsgrense i Wesselsgate. Saken er sendt videre og 
følges opp av fylkeskommunen. 

• Trafikkvaktordning: -bemerkning om at noen trafikkvakter er litt passive. 
Skoleveigruppen ber trinnkontakter videreformidle beskjed om å huske å stille opp 
som trafikkvakt. 

Vedtak: FAU tar sakene til orientering 

 
Sak 38/20 Skoletur for 7. trinn / covid-19 
 
Fjorårets 6. trinn arrangerte skolediskotek med kiosksalg til inntekt for skoletur. Nå står ca. 
7000 kr på skolens konto fra kiosksalget. Fjorårets 7. trinn fikk ikke dra på skoletur grunnet 
covid-19, men fikk penger utdelt som gavekort til stedet. Trinnkontakter planlegger for 
skoletur til årets 7. trinn. Turen planlegges av foreldrene (som vanlig). Pengene fra 
diskoteket fordeles på de tre 7. trinns klassene. 
 
Vedtak: FAU tar saken til orientering 
 
 
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. 
 
Rektor informerer om at svømmeundervisningen dessverre ikke kan tas igjen pga. hall-
kapasitet i Stavanger kommune.  
 
Vedtak: FAU tar saken til orientering  
 
Sak 25/20 ROP boenheter ved Rudlå  
 
Naboer har vært i møte med Stavanger kommune.  
 
Vedtak: FAU jobber videre med å holde seg oppdatert i saken og jobber for en god dialog 
med virksomheten. Skolen, FAU og SFO skal i møte med prosjektansvarlige i Stavanger 
kommune for å opprette og opprettholde dialog. 
 
 
Sak 40/20 Info fra rektor 
 
Covid-smitte: ansatte og elever merker situasjonen. Det er mer fravær enn normalt. Hittil 
har skolen ikke måtte sende hjem elever eller ha hjemmeundervisning. Elever med venner 
på tvers av klasser og trinn savner disse vennene i hverdagen. Sterkest inngripen kan 
merkes hos elevene på 2. trinn som er ca 20 stk per klasse. Dersom vi går over på rødt 
nivå, anbefales ca. 15 personer (1. -4. trinn) per gruppe og en femte gruppe må opprettes 
(som forrige runde) 
 
Ingen formalisert opplegg med skolehelsetjeneste.  



5-6 elever på 5. trinn i karantene for noen måneder siden. 
To elever på 1. og 4. trinn i karantene. 
Det finnes en generell plan for hjemmeskole for alle klassetrinn. 
 
 
Sak 41/20 Skolemiljø-gruppen 

Rektor orienterer om kap 9A saker: 

To saker i høst følges opp av skolen. 

 

Sak 42/20 Samarbeidsutvalget (SU) 

Første møte dette skoleåret avholdes onsdag 28.10. 

 

Sak 43/20 Eventuelt 

Mail fra mor i 6. klasse: tyveri av eiendeler og tull i gangene på skolen. Eiendeler blir flyttet 
på og får ikke henge i fred. Forslag fra 6. trinn: ta med jakker og sko inn i klasserommet.  

Flytting på ting skjer med jevne mellomrom. Lovverk: miljørettet helsevern. Skolen mener at 
i hht. lovverket om miljørettet helsevern blir ikke barnas inneklima bedre av at yttertøy og 
sko tas med inn i klasserommet. 

Vedtak: Saken tas opp i skolemiljø-gruppen. FAU tar saken til orientering. 


