
FAU REFERAT 29.10.2019 
 
Tid: 29. oktober 2019 kl. 19.00-20.10 
Sted: lærerrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Miriam Øxnevad, 1rød; Merete Helland, 1blå; Christine Nymann Storegraven, 1gul; 
Hanne Myhre, 1gul; Tone Lindstad, 1gul; Silje Herget, 1grønn; Kurt Lohne, 2A; Heidi Hem, 2B; 
Jonas Marstand, 2C; Linda Solberg Brattli, 3A; Maria Aano Reme, 3B; Imme Dirks Eskeland, 3C; 
Beate Lea Håland, 4A; Monica Furustøl, 4A; Jostein Kallevik, 4B; Marianne Bore Haarr, 4C; Astrid 
Karlstrøm, 5A; Johan Mihle Laugaland, 5A; Therese Remen, 6A; Grethe Paulsen, 6C; Runhild 
Landré Melingen, 7A; Hans-Christian Hetland, 7B; Tove Hagland, driftsstyrerep.; Anne Kirsti 
Drivdal Grytten, rektor.  
  
 
Forfall: Hanne Myhre, 1gul; Ine Bekkeheien, 1grønn; Katarina Kalinowski, 6B. 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 13/19 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 14/19: Vikar for sekretær  
Sak 1519: Skolevei-gruppen: Farlige kryss rundt skolen  
Sak 16/19: Solidaritetsdagen 
Sak 17/19: SFO og foreldre 
Sak 18/19: Trivselslederprogrammet 
Sak 19/19: Driftsstyret 
Sak 20/19: Valg av leder for samarbeidsutvalget 
Sak 21/19: Kap. 9A saker 
Sak 22/19: Eventuelt 

 

 
Sak 14/19 Vikar for sekretær 
 
Marianne er bortreist i perioden 30. oktober til 1. april og trenger en vikar som kan skrive 
referat og innkalling i denne perioden. 
 
Vedtak: Nestleder Linda Solberg Brattli overtar ansvar for innkalling og referat de tre møtene 
Marianne ikke er tilstede. 
  

Sak 15/19 Skolevei-gruppen: farlige kryss rundt skolen 

a) Skal vi ta en evaluering før neste trafikkvaktliste kommer ut (etter jul)? 
b) Har vi dekket området rundt skolen godt nok?  
c) Hva kan vi gjøre for å finne ut av det? 



Oppmøte: ganske bra denne runden. Kan prøve å utvide listene ved å legge til flere kryss. 

Innspill: (1) Flytte vakt fra Kampensgate til Theodor Dahls gate. (2) Rundkjøringen 
Randabergveien, Misjonsveien kan trenge vakt. (3) Krysset bak skolen. 

Vedtak: Skolevei-gruppen tar innspill fra FAU til etterretning og gjør ny vurdering av kryss 
før jul. 

 

Sak 16/19 Solidaritetsdagen 

Representanter for skolemiljø-gruppen, Maria og Grethe kommer med 
tilbakemeldinger rundt Solidaritetsdagen den 17.10: 
 
Mye positive tilbakemeldinger. Rema 1000 gav fem fruktkurver. Aksjonen fikk inn 
over 30 000 kr mer enn vi har hatt noen gang. Foreldre flinke til å stille opp.  
Navn på frivillige foreldre til ansvarlig går via FAU neste år. Ble en del mer-arbeid når 
dette skulle gå via trinnkontakter. 
Forelder melder om at det ble noe press på pengebruk. Barn som ikke hadde foreldre 
tilstede hadde ikke noe sted å være da de ikke hadde penger. Forslag til neste år: 
Aktiviteter med valgfrie summer, f.eks. kino. 
 
Rektor: Solidaritetsansvar og medborgerskap som pensum, derfor obligatorisk. 
Ansatte fornøyd med at internasjonal dag var ifm. TV-aksjonen og solidaritetsløp. 
Samme til neste år.   

 

Sak 17/19 SFO og foreldre 
 
Det er noen foreldre som sender meldinger som sliter på de ansatte i SFO. Vi vil ta 
dette opp som egen sak på skolemiljømøtet den 29.10 og se om skolemiljø kan bidra 
med holdningskampanje e.l.  
 
SFO ansatte opplever overraskende ofte å bli skjelt ut av foreldre; på mail, meldinger, 
ansikt til ansikt. Uenighet rundt aktiviteter eller hvordan SFO organisere. Ansatte syns 
det er veldig ubehagelig. 
 
Skolemiljø-gruppen i FAU vil forfatte et brev/respektstandard. Info. om gjennom 
hvilke kanaler foreldre skal ta klagesaker: Kristin (SFO leder), FAU-kontakt.  
Tove: Dersom dette er aktuelt i hele Stavanger; ta opp i kommunalt foreldrevalg. 
Monica Furustøl: En mulig retningslinje: Den ansatte som får henvendelse: Be om 
navn og e-postadresse og meld videre til Kristin. 
 
Vedtak: Skolemiljø-gruppen jobber videre med: brev, kommunalt utvalg, 
videreformidle mulig retingslinje for SFO-ansatte om å videresende kontaktinfo. til 
Kristin. 
 
 
 
 



Sak 18/19 Trivselslederprogrammet 

Bakgrunn: Kampen skole inngikk avtale med Trivselsleder AS om å tilrettelegge for et 
trivselslederprogram for skolens elever i perioden 05.01.2017- 05.01.2020. FAU har støttet 
programmet gjennom alle de tre årene med ca. 90 000 kroner. FAU har våren 2019 diskutert 
programmet og kommet til at FAU ønsker å bidra med videre støtte. Programmet gir et 
verdifullt bidrag til skolemiljø og elevers trivsel. Kampen skole ønsker nå å fornye kontrakten 
med Trivselsleder AS. Skolen ber FAU om støtte til dette.  
 
Rektor: Godt tiltak når skolegården har vært snau for lekeapparater. Positiv innvirkning på 
både trivselsledere og elevene, men koster mye.  
 
Kan binde oss for ett år av gangen. Inngå kontrakt når finansieringen er på plass. 
 
Vedtak: Endelig vedtak i denne saken besluttes på neste FAU møte (November).  
 

Sak 19/19 Driftsstyret 

Info fra driftsstyret. 
Tove henviser til referat. 
 
 
Sak 20/19 Valg av leder for samarbeidsutvalget  
 
Det skal velges en ny leder for samarbeidsutvalget (tidl. driftsstyret) fra 01.01 2020. 
Reglement om foreldrerep. skal være leder eller om den kan være medlem. Tar opp saken 
igjen når retningslinjene er klare. 
 
Vedtak: Saken tas opp igjen i neste FAU-møte (November). 
 
 

Sak 21/19 Kap. 9A saker 

Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Rektor informerer: 

Antall saker: En aktivitetsplan dette skoleåret. Den er sendt til fylkesmannen. Ikke avklart 
enda. Forrige skoleår var det laget fire aktivitetsplaner –ingen meldt til fylkesmannen. 

 

Sak 22/19 Eventuelt 

• Vippskonto til FAU 
o Jonas sjekker med FAU Jåttå. 

• IST direkt 
o Stanset pga. personvern ifm. GDPR. 

• Skoledisco: vakter vil gjerne ha klasselister med kontaktinfo til foreldre. Barn må få 
beskjed om å ha med seg veksel. 


