
 

 

FAU REFERAT 28.01.2020 
 
Tid: 28. januar 2020 kl. 19.00-20.00 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Cato Gundersen, 1rød; Hanne Myhre, 1gul; Tone Lindstad, 1gul; Ine Bekkeheien, 
1grønn; Kurt Lohne, 2A; Jonas Marstand, 2C; Linda Solberg Brattli, 3A; Imme Dirks Eskeland, 3C; 
Beate Lea Håland, 4A; Johan Mihle Laugaland, 5A; Laila Stava Eide (Vara 5B); Therese Remen, 
6A; Grethe Paulsen, 6C; Runhild Landré Melingen, 7A; Hans-Christian Hetland, 7B; Jostein Alden, 
påtroppende SU leder; Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
  
 
Forfall: Merete Helland, 1blå; Christine Nymann Storegraven, 1gul; Silje Herget, 1grønn; Heidi 
Hem, 2B; Maria Aano Reme, 3B; Jostein Kallevik, 4B; Marianne Bore Haarr, 4C; Astrid Karlstrøm, 
5A; Grete Joa 5B; Phailin Phaensombat, 5C; Katarina Kalinowski, 6B; Tove Hagland, avtroppende 
driftsstyrerep.; 
 
Referent: Linda Solberg Brattli 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 

Sak 03/20 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 04/20: Ny leder for Samarbeidsutvalget (SU)  
Sak 05/20: Utbygging av Misjonsmarka  
Sak 06/20: Skolemiljø-gruppen 
Sak 07/20: Trafikkgruppen 
Sak 08/20: Samarbeidsutvalget 
Sak 09/20: Eventuelt 

 

Sak 04/20 Ny leder for Samarbeidsutvalget (SU)  

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen bestående av Beate Lea Håland, Linda Solberg Brattli og 
Tove Hagland foreslår følgende kandidat som leder av Samarbeidsutvalget ved Kampen skole: 
Jostein Alden 

Vedtak: Jostein Alden enstemmig valgt til SU leder.  

 

Sak 05/20 Utbygging av Misjonsmarka 

Høringsuttalelse i forbindelse med utbygging av Misjonsmarka ble send til Norconsult 5 januar. 
Til diskusjon: Hva er evt neste steg for FAU? 

Diskusjon: 
Beate har leverte et innspill på vegne av FAU med tanke på trafikksituasjonen under og etter 
utbygging. Det berørte området er skolevei for mange av elevene på Kampen skole, og det 



 

 

observeres ofte skumle sitasjoner i lyskrysset Misjonsveien / Seehusens gate. FAU er bekymret for 
hvordan ca 200 boliger, 100 arbeidsplasser og ca 1000 studenter vil påvirke trafikken i skolens 
nærmiljø.  Hans Christian var tilstede på medvirkningsmøte 04 desember 2019, men fikk ikke 
inntrykk av at det er gjort konsekvensutredning mtp trafikk. Kommunalutvalget for Våland og 
Eiganes har krevd en ny utredning mtp trafikksituasjon.  
Det er gitt tillatelse til å rive biblioteksbygget, og dette arbeidet har allerede startet. Det er allerede 
rapportert om farlige situasjoner i den forbindelse.  
FAU har tilbudt Norconsult å forklare hvordan trafikksituasjonen i området er og hvilke gater som 
brukes til skolevei, men har så langt ikke fått noe tilbakemelding på dette.  
 
Det nevnes i planinitiativet for felt C: Felt C ønskes utnyttet til offentlig og privat tjenesteyting, 
utdanningsformål, helse- og omsorgsrelatert virksomhet og/ eller kommunal helsevirksomhet. 
Bygningsmassen kan inneholde: 

- Fellesfunksjoner 
- Boliger med tilsyn (f.eks. for eldre, for psykisk syke eller andre med behov for tilpassede 

boliger) 
FAU anbefaler skolen å søke informasjon om hvilke(n) type tjenester som skal tilbys og hvilke 
grupper disse skal hjelpe.  

 
Vedtak: Vi venter på svar på innspill som ble sendt inn. FAU og Kampen skole ønsker å ha en 
konstruktiv dialog med Norconsult ang arbeidet som skal utføres da dette kommer til å påvirke 
skolens nærmiljø i mange år fremover. 

 
 

Sak 06/20 Skolemiljøgruppen  
 

a) Kapittel 9a – barns rett til et trygt og godt skolemiljø: ingenting nytt siden sist.  

b) Temakveld 17 februar: Tema er Livsmestring og det vil bli foredrag fra Barnas Plattform. 
Foreldre samles i klassene/trinnene etterpå for å diskutere og reflektere over temaet. 
Forespørsel fra skolemiljøgruppen om FAU representanter og trinnkontakt kan bidra med å 
fasilitere diskusjon sammen med lærer. Foredrag kl 17:30  (1-3) og 18:30 (4-7)..  
 
Livsmestring er et aktuelt og interessant tema både for foreldre og lærere og er også et 
eget tema i den nye læreplanen.  
Mange aktiviteter på skolen støtter opp om dette temaet og kan forsterkes etter dette 
foredraget. Lærerne vil nok plukke opp tips som kan brukes seinere med elevene. 
 
Vedtak: FAU er med og fasiliteter og inviterer trinnkontakt til å bli med. Diskusjonsspørsmål 
blir distribuert litt før slik at man har mulighet til å forberede seg.  
 
 

c) Fysisk skolemiljø – tilgrising av toaletter 
Det meldes ved jevne mellomrom at toaletter blir tilgriset. Dersom SFO må stå toalettvakt 
så går dette ut over andre aktiviteter SFO tilbyr. Og foreldre må ha holdningskampanjer 
med sine barn.  
 
Vedtak: FAU oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om dette.  
 
 
 

Sak 07/20 Trafikkgruppen 
 
Det meldes om dårlig oppmøte, særlig etter jul. Det har i tillegg være noen situasjoner i lyskrysset 
Misjonsveien / Seehusens gate. Imme har kontaktet Statens Vegvesen og Rogaland 
Fylkeskommune (som har overtatt Statens Vegvesen sine veier) og vil informere om evt svar fra 
disse på FAU møtet. 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart/2703-misjonsmarka-nord/2019-11-07-planinitiativ_misjonsmarka.pdf


 

 

Vedtak: FAU henstiller igjen om at foreldre stiller på de vaktene de har fått tildelt.  
Det er størst oppslutning fra 1. og 2. trinn, trafikkgruppen sørger for at disse får vakter på den 
mørkeste tiden.  
Imme har ikke mottatt svar fra Rogaland Fylkeskommune ang problemer med signalanlegget i 
Misjonsveien. Hun følger opp videre.  
Dersom det oppstår situasjoner eller feil med signalanlegget så oppfordres foreldre til å ta bilder og 
sende til trafikkgruppen i FAU.  
Det meldes om at biler er observert kjørende på rødt ved Lærdal. Politiet har hatt kontroll.  
 

Sak 08/20 Samarbeidsutvalget 
 
Første møte er i morgen. Ingen spesielle saker fra forrige møte i Driftstyret.  

 
Sak 09/20 Eventuelt 
1. Trivselslederprogrammet og funding.  

Kommentar til orienteringssak 01/20 
 
FAU vedtok på møte i november 2019 å støtte videre deltakelse i Trivselslederprogrammet, 
med forutsetning på at vi hadde nok midler. Det viser seg dessverre at vi ikke har økonomi til 
dette. 
Skolen har derfor besluttet å lage et opplegg selv ved å gjenbruke informasjon og erfaring man 
har opparbeidet seg ved deltakelse i programmet de siste årene. Eksisterende trivselsledere 
lærer opp de neste.   
 
 

2. Prosjekter og funding: 
FAU utarbeider en prioriteringsliste over prosjekter vi skal søke om funding til  

a. Tips om hvor vi kan søke om funding sendes til Jonas.  
b. Hver gruppe lager en oversikt over prosjekter som de ønsker å gjennomføre.  

i. Prioritere listen slik at Jonas vet hva han skal søke for når det dukker opp 
muligheter.  

c. Forslag fra skolen: headset til gymsalen som kan brukes ved større samlinger. * 
 

3. Stjeling fra sekker, spesielt på sfo 
Det er rapporter at pynt og drikkeflasker er blitt stjålet fra sekkene i gangen på SFO. I tillegg er 
bøker blir tatt ut og slengt utover gangen. Sko er også blitt stjålet. 
FAU oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om hendelsene. Dersom noen ser noen 
uvedkommende i gangene på SFO eller på skolen så må dette meldes til voksne.  


