
FAU REFERAT 28.09.2021 
 
Tid: 28. sept 2021 kl. 19.00-20.10 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Marija Dragutinovic, 1A; Rune Stigedal, 1C; Lise Pedersen, 2A; Jon Heskestad, 2C; Geir 
Apeland, 3B; Kathrine F. Nilsen, 4A; Jonas Marstrand, 4C; Trine Eriksen Olden, 5B; Imme Dirks 
Espeland, 5C; Maria Navas Calad, 6A; Jostein Kallevik, 6B; Marianne Bore Haarr, 6C; Birte Mæland 
Idsøe, 7A; Beate Lea Håland, avtroppende FAU leder; Jostein Alden, leder samarbeidsutvalget; 
Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
  
 
  
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 35/21 Valg av møteleder: 
Beate Lea Håland.  
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
Sak 36/21 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 37/21: Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
Sak 38/21: Gruppestruktur 
Sak 39/21: Arbeidsform skoleåret 2021/2022 
Sak 40/21: Valg av styremedlemmer i FAU 
Sak 41/21: Regnskap 
Sak 42/21: Skolevei-gruppen 
Sak 43/21: Info fra rektor 
Sak 44/21: Skolemiljø-gruppen 
Sak 45/21: Samarbeidsutvalget 
Sak 46/21: Eventuelt 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent ved akklamasjon. 
 
 
Sak 37/21 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 
Beate Lea Håland (møteleder) + Marianne Bore Haarr velges til å undertegne protokollen. 
 
Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon. 
 

Sak 38/21 Gruppestruktur 

FAU-representanter fordeles på de tre gruppene: Skolemiljø-, Arrangements- og Skolevei-
gruppen. Dette gjøres før neste FAU møte. De som ønsker seg til en spesifikk gruppe kan 



kontakte sekretær Marianne B. Haarr på mail eller ytre sitt ønske på Spond. Resten blir 
fordelt på gruppene. 

Sak 39/21 Arbeidsform skoleåret 2021/2021 

a) FAU møte kl 19-20 siste tirsdag i hver måned (bortsett fra de som faller i ferier) Standard 
saker: Orienteringssaker i innkalling, Rektor informerer om kap. 9A saker, Info fra 
samarbeidsutvalget, Eventuelt. 

b) Hvilke arrangementer kan vi gjennomføre sett at smittevern opprettholdes? 
i) Arrangementsgruppen: 

(1) Byhaugkafeen 
(2) Back to school 
(3) Diskotek for 5. -7. trinn 
(4) Teater- og skøytedag 
(5) 17. mai 

ii) Skolemiljø-gruppen: 
(1) Solidaritetsdag 
(2) Foreldremøter 

iii) Skolevei-gruppen: 
(1) Beintøft 
(2) Refleksvestkonkurranse 
(3) Trafikkvaktordning 
(4) Sykkelprøven 

 

Sak 40/21 Valg av styremedlemmer i FAU 

Styret skoleåret 2020-2021: 

Leder: Beate Lea Håland  
Nestleder: Imme Dirks Eskeland 
Sekretær: Marianne Bore Haarr  
Informasjonsansvarlig: Jostein Kallevik  
Kasserer: Jonas Marstrand  

Forslag til styresammensetning skoleåret 2021-2022: 

Leder: Lise Pedersen 
Nestleder: Imme Dirks Eskeland (gjenvalg) 
Sekretær: Marianne Bore Haarr (gjenvalg) 
Informasjonsansvarlig: Jostein Kallevik (gjenvalg) 
Kasserer: Jonas Marstrand (gjenvalg) 

Vedtak: Ny styresammensetning vedtatt ved akklamasjon. 

Sak 41/21 Regnskap 

Kasserer presenterer regnskapet: Beholding på konto: 8780 kr på konto. Pengene er 
kommet inn fra Byhaugkafeen og er dermed ikke øremerket. Det er søkt om midler til en 
skøytedag, rumpeakebrett (klassesett) og monopol (klassesett). Kommende utgifter: 
Beintøft 3000 kr, Refleksvestkonkurranse 3000 kr. 40 refleksvester er kjøpt inn med 
øremerkede midler. 



Sak 42/21 Skolevei gruppen 
 
a) Trafikk på Misjonsveien 
 
Den nye britiske skolen har flyttet inn i NMS-bygget. Elever ved den Britiske skolen er bosatt 
forskjellige steder i Stavanger, og mange blir derfor kjørt til skolen. Dette skaper mye trafikk 
i Misjonsveien / Seehusensgate. Det har vært avholdt møte mellom den nye britiske skolen 
og kommunen ang. trafikksikkerhet.  
Så lenge Byhaugtunellen er stengt, vil det i tillegg være økt trafikk på Misjonsveien. 
Skolevei-gruppen holder kontakt med den Britiske skolen ang. saken og vil ta saken videre.  
 
b) Planlagt aksjon i samarbeid med NAF 
 
Reportasje med TV-vest ang. trafikksikkerhet rundt Kampen skole vil bli gjennomført i løpet 
av høsten. 
 
 
Sak 43/21 Info fra rektor 
 

a) Covid 19: 
 
Startet skoleåret på grønt nivå. For noen elever var dette veldig uvant. 
Trafikklysmodellen er nå satt på pause og hvorvidt den gjenopptas vil være avhengig 
av smittesituasjonen. Håndvask, bruk av antibac, hosterutiner og å holde seg 
hjemme ved sykdom gjelder fortsatt. TISK-rutinen (testing, isolasjon, smittesporing 
og karantene) er nedjustert nå. Ved coronasmitte i en klasse, skal alle i klassen 
testes. Hver skole får utdelt hurtigtester som foreldre kan hente på skolen. Negativ 
test = tilbake på skolen. Foreldre vil bli oppringt og informert om smitte dersom noen 
i barnets klasse er smittet.  

 
Både elever og lærere er flinke til å holde seg hjemme ved luftveissymptomer. 
 

b) Villa Stokka:  
 
Kampen skole har ikke blitt kontaktet av Villa Stokka siden forrige møte. Det er heller 
ikke rapportert om uønskede hendelser ifbm. Villa Stokka. 

 
 
Sak 44/21 Skolemiljø-gruppen 

a)  FAU ønsker at skolen gjennomgår sine rutiner/handlingsplan ift trygt, godt og 
inkluderende skolemiljø. Hva gjør skolen konkret for 
å forbygge og ivareta aktivitetsplikten? Hvordan følger de med? Hvordan griper de 
inn? Hvilke forebyggende tiltak finnes på systemnivå? 

Rektor orienterer om nulltoleranse mot mobbing -regelverk om skolemiljø (kap 9A)  

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø -elevens subjektive opplevelse i 
sentrum.  

Skolen skal / har plikt til: 



-følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen 

-gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig 

-si ifra til rektor 

-undersøke det som har skjedd 

-lage en plan med tiltak: tiltak skal vare til eleven mener at den har det trygt og godt. 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenkes av en lærer eller andre som jobber 
på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. 

På Kampen skole finnes det en handlingsplan mot krenkelser o.l. og veiledere for 
hverdagstiltak. 

Stavanger kommune har laget en mal for tiltaksplan som stavangeskolene bruker. 

Dersom forelder mener at skolen ikke har gjort nok, kan saken meldes til 
statsforvalteren (https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/). 

Mer info kan sees på nullmobbing.no 

Forebyggingstiltak ble diskutert. 

b) Rektor orienterer om kap 9A saker: I høst har det vært to saker pågående fra i vår 
og en ny sak. 

 

Sak 45/21 Samarbeidsutvalget (SU) 

Ingen møter avholdt enda. SU leder, Jostein Alden, informerte om arbeidsoppgavene til SU. 

Sak 46/21 Eventuelt 

a) Aksjonsuke i forkant av TV aksjonen 24. oktober med elevene på skolen. Skolen ønsker 
ikke å invitere til åpen dag dette året på grunn av uforutsigbar smittesituasjon, men vil 
arrangere opplegg for ungene i skoletiden. 

b) Utskifting av lærer: flere klasser opplever relativt hyppig lærerbytte. FAU ønsker å vite 
hva som kan være grunner til dette. Grunner: lærers eget ønske, kompetanseheving (kurs) 
som er vanskelig å forene med å være kontaktlærer, permisjoner etc. 

 

 

 
 
 

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/


Sted:     Dato:   Sted:    Dato: 

 

 

________________________________________________________________________ 
Beate Lea Håland, møteleder    Marianne Bore Haarr   
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