
FAU REFERAT 29.03.2022 
 
Tid: 29. mars 2022 kl. 19.00-20.00 
Sted: Personalrommet Kampen skole 
 
Tilstede: 
Cato Gundersen, Lise Pedersen, Jon Heskestad, Geir Apeland, Kathrine Fagerland, Lene M. Lithun, 
Jostein Kallevik, Anne Kirsti Drivdal Grytten. 
 
Referent: Lene Marie Lithun 
Møteleder: Lise Pedersen 
 
Sak 23/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

a) Velkommen til FAU-møtet. 
b) Saker til eventuelt 
c) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Neste møte blir mest sannsynlig på Teams. 
 
Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 24/22: 17. mai arrangement 
Sak 25/22: Digitale hjelpemidler / lærebøker i Stavangeskolen 
Sak 26/22: Leksedebatt Kampen skole 
Sak 27/22: Info fra rektor 
Sak 28/22: Samarbeidsutvalget (SU) 
Sak 29/22: Eventuelt 
 
 
Sak 24/22 17. mai arrangement 
 
Støtte kan søkes fra kommunen innen 1. april (det har tidligere stått 20. april som frist på 
kommunen sine sider)  
Ansvarlige for 17. mai feiring i skolegården er iht FAU-årshjul for 2021/2022: 
• 5. klasse har ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangement i skolegården.  
• Korpset har ansvaret for kiosksalget. 
• Mandag 16. mai har 1. klasse ansvar for rydding av skolegården. 
 
FAU-leder Lise Pedersen holder 17. mai tale. 
FAU har foreløpig ikke mottatt noen henvendelse fra 17. mai komiteen i Stavanger 
kommune. 
 
Arrangementet i skolegården starter rett etter barnetoget. Barnetoget startet kl 10, og går 
Storhaugruten i år.  (Ekstra langt tog i år. Madlaskolene skal gå i sentrumstoget) 
 
Arrangementskomiteen planlegger 17. mai-arrangementet i skolegården, samt innkjøp av 
premier for lekene. (Bør lage til et kart over hvor de ulike lekene skal fordeles rundt i 
skolegården, og markere hvilke områder benker/bord skal stå) 
Arrangementskomiteen fordeler også videre ansvarsområder (ref. FAU-årshjul): 
• Trinnkontaktene i 5. klasse får i oppdrag om å stille med nok kaker for salg, og står 

vakt på leker/aktiviteter. (Info kommer rett over påske) 



• Foreldre på 1. trinn kalles inn til en ryddedag i skolegården, etter feiebil har vært på 
oppdrag i skolegården (i begynnelsen av mai). Mer info kommer. 

• 16. mai må skolegården forberedes til 17. mai, ved å sette frem benker. Noen foreldre 
fra 1. trinn får i oppdrag om å ordne dette. 

 
Utstyr og leker (kaste svamp, ringspill, stylter, etc) ligger litt rundt omkring på skolen. Ta 
kontakt med Rektor Anne Kirsti i forkant for anvisning av hvor. Benker og langbord står i 
«garasjen».  
 
Lise har vært i dialog med korpset. Stilt spørsmål rundt fordeling av ansvar og inntekter. 
Venter på tilbakemelding. Lise følger opp dette og avklarer samtidig med korpset om hvem 
som skal søke kommunen om midler (OBS: Frist 1. april). 
 
Sak 25/22 Digitale hjelpemidler / lærebøker i Stavangeskolen 
 
Foreldre ønsker at FAU tar opp Stavangerskolens satsing på digitale hjelpemidler og 
mindre bruk av fysiske lærebøker.  
Dette var sak på forrige FAU-møte. FAU tok en kort runde om status siden sist. 
 
Det har kommet noen flere tilbakemeldinger fra foreldre på dette, og det er både 
tilbakemeldinger om at dette fungerer bra – og om at det er utfordringer knyttet til å hjelpe 
til med lekser på Chromebook. Årsaken til at det er utfordringer rundt dette må undersøkes 
nærmere.  
 
Det ble i FAU-møtet konkludert med at digitale hjelpemidler er kommet for å bli og ønsket 
ikke å utfordre dette. Det må evt. settes inn tiltak for å hjelpe foreldre/familier som har 
utfordringer med dette. 
• Det planlegges med å sende ut en foreldreundersøkelse rundt bruken av digitale 

læremidler, innen sommerferien. Da kan det planlegges nødvendige tiltak/opplæring fra 
høsten av. 

• Forslag om at det på første foreldremøte til høsten bør informeres rundt hvilke digitale 
læremidler som brukes og hvor disse kan finnes. Info i ukeplan vurderes også. 

 
IKT i Stavangerskolen – ny side: 
Ny side: https://sites.google.com/stavangerskolen.no/iktistavangerskolen/start 
Gammel side: https://sites.google.com/stavangerskolen.no/iktistavangerskolen-gammel 

Sak 26/22 Leksedebatt Kampen skole 

I forkant møtet ble en oppsummering av innspill fra leksedebatten lagt ut på SPOND (FAU-
gruppe), for gjennomlesing før møtet. Det ble ikke tatt en ny diskusjon rundt dette i møtet. 
Oppsummering ble godkjent for å sendes til skolen for å ta med i sin videre vurdering av 
hvilken variant Kampen Skole skal gå for. 
 
Kampen Skole hadde hatt en egen diskusjon rundt leksedebatten:  
De hadde tatt for seg forskningsartikler, og satt opp fordeler og ulemper. Det var så blitt 
gjennomført en questbackundersøkelse for lærerne – med kategoriene; For lekser (slik det 
er i dag), mot lekser og leksebevisst/-redusert.  
• Resultatene var entydig; der 79,4 % svarte at de ønsket en leksebevisst/-redusert 

variant. 17,6 % var for helt leksefri og 3 % ønsket fortsatt lekser (slik vi har det i dag).  
 

https://sites.google.com/stavangerskolen.no/iktistavangerskolen/start
https://sites.google.com/stavangerskolen.no/iktistavangerskolen-gammel


Elevrådet hadde også hatt samme diskusjon, med de samme tre alternativene som i 
lærerundersøkelsen. Elevene kom med konkrete argumenter for/mot, og hadde en 
avstemming over hva de ønsket.  
• Resultat: 27 elever var for lekser. 114 elever ønsket en leksebevisst/redusert variant. 

168 elever ønsket helt leksefritt. (De yngste elevene hadde mer spredte meninger blant 
disse alternativene, enn de eldre elevene) 

 
Skolen tar disse resultatene og innspillene videre når de skal komme med sin endelige 
vurdering.  
 
Sak 27/22 Info fra rektor 
 
Stavanger kommune (politikere) har hatt tilsyn rundt SFOs Rammeplan. (Hvordan fungerer 
planen i praksis) Dette var et bestillingverk fra politikerne. Rektor og ansatte på SFO ble 
intervjuet. En rapport skal utarbeides på bakgrunn av dette tilsynet. 
 
Nytt tilsyn kommende fredag; Miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Fokus på god 
helse, godt miljø og sikkert miljø. Dette er et tilsyn som gjøres hvert 3. år (Stavanger 
kommune) 
 
Det er gjort en medarbeiderkartlegging på Kampen skole (10-faktor): Positive signaler fra 
undersøkelsen. 9 indikatorer havnet på grønt nivå, 1 indikator på gult (sistnevnte er relatert 
til kompetanseoppfølging/kurs for ansatte) 
 
Nytt svømmeundervisning for 2. trinn fra skoleåret 22/23: 
• 2. trinn skal starte med svømmeundervisning etter vinterferien. (ikke i 3. klasse) 
• 4. trinn har svømmeundervisning fra etter sommerferien til vinterferie (Kannik) 
• Flere svømmelærere i bassenget enn tidligere. Midler kommer fra bl.a. 

Sparebankstilftelsen. I regi av Stavanger Svømmeklubb. 
 
Vellykket skøytedag mandag 21. mars. Det ble lånt 60 par med skyter fra frilageret på 
Friheim, og det ble lånt 60 par i ishallen (midler fra FAU). 
 
Matematikkens dag har vært gjennomført (23. mars). 
 
Det bli tradisjon tro gjennomført en alternativ samling før påske. I år er det planlagt med en 
påsketur til Dyrsnes, 6. april. 
 
Sak 28/22 Samarbeidsutvalget (SU) 

Neste SU-møte er onsdag 30.03.  
Ingen representant fra FAU kan stille, men påtroppende SU-leder Jon Heskestad stiller.  

Sak 29/22 Eventuelt 

Vinnere av refleksvestkonkurransen: Klasse 1a, 3d og 5a ble beste klasser i årets 
refleksvestaksjon. Alle tre klassene har fått 1000,- kr i premie fra FAU. FAU melder ellers 
om god oppslutning og hard konkurranse om premiepengene. (Står også info om dette på 
skolen sine sider) 
 
Rektor melder om at pengene etter høstens Beintøftaksjon vil gå til nye headset for elevene. 
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