
SAKSLISTE FAU-MØTE 22.09.20 
 
Sted: Personalrommet Kampen skole / Zoom eller Teams 
Tid: Tirsdag 22. september kl 1900 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 19/20  
 
Sykkelprøven for 5. klasse ble avholdet i skolegården onsdag 9. september kl. 17-19. For 
å overholde smittevern, ble elevene inndelt i klasser. 
  
 
Diskusjonssaker 
 
Sak 20/20 Valg av møteleder 
 
 
Sak 21/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

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

 

Sak 22/20 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 

Sak 23/20 Gruppestruktur 

FAU-representanter fordeles på de tre gruppene: Skolemiljø-, Arrangements- og Skolevei-
gruppen. 

Se vedlegg 1 for info om gruppene (skoleåret 2019-20) 

Sak 24/20 Arbeidsform skoleåret 2020/2021 

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 driftsstyret, 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 

 
Se vedlegg 2 for arrangementer/ansvarsfordeling 
Se vedlegg 3 for (foreløpig) Årshjul 

 

Sak 25/20 ROP boenheter ved Rudlå 
 
Stokkaveien 33, nabobygning av Rudlå og lekeplass for ungene våre skal nå tas i bruk som 
bofellesskap innenfor tung psykiatri og ROP (nasjonalt kompetansesenter for rusmisbruk og 
psykisk lidelse). Målgruppen er unge personer med lav eller ingen boevne og som tidvis kan 
ha utagerende atferd. Boenhetene skal være vandalsikre og utearealet spesielt tilrettelagt 
for å hindre at "uvedkommende" kommer på besøk. Prosjektleder er Bjarne Andreas 
Johansen. 
 
Dette bekymrer flere foreldre og nabolaget rundt. Bekymringer omfatter rusede og 
psykotiske mennesker på Rudlå hvor ungene er i skole- og fritidsammenheng, i tillegg til 
faren for gjenlagt narkotika/tabletter og brukerutstyr/sprøytespisser på området. 
  
Forslag til vedtak: FAU tar saken til orientering og saken behandles videre i skolemiljø-
gruppen. 
 

Sak 26/20 Regnskap 

Kasserer presenterer regnskapet. 
 

Sak 27/20 Info fra rektor 
 
Generell info fra rektor 
 
Sak 28/20 Skolemiljø-gruppen 

Rektor orienterer om kap 9A saker  

Sak 29/20 Samarbeidsutvalget (SU) 

Informasjon fra SU 

Sak 30/20 Valg av styremedlemmer i FAU 

Styret skoleåret 2019-2020: 

Leder: Beate Lea Håland  
Nestleder: Linda Solberg Brattli (også vikarierende sekretær) 
Sekretær: Marianne Bore Haarr 



IT-ansvarlig: Jostein Kallevik 
Kasserer: Jonas Marstrand 

 

Forslag til styresammensetning skoleåret 2020-2021: 

Leder: Beate Lea Håland (gjenvalg) 
Nestleder:  
Sekretær: Marianne Bore Haarr (gjenvalg) 
Informasjonsansvarlig: Jostein Kallevik (gjenvalg) 
Kasserer: Jonas Marstrand (gjenvalg) 

Se vedlegg 4 for styrevervenes ansvarsområder 

 

Sak 31/20 Eventuelt 



Vedlegg 1

Gruppeinndeling skoleåret 2019-2012 ble vedtatt som følger: 

1. Skolevei-gruppe:
Imme Dirks Eskeland (gruppeleder), Jostein Kallevik, Marianne Bore Haarr,
Miriam Øxnevad, Tone Lindstad, Runhild Landré Meling, Kurt Lohne.

Oppgaver:
i. Trafikkvaktordning (sette opp lister, vurdere endringer)
ii. Ordninger for å oppfordre barna til å gå/sykle: beintøft

reflekskonkurranse, sykkelprøven 4. klasse.
iii. Arbeide for offentlig oppmerksomhet rundt trafikkfarlig skolevei,

medieoppslag

2. Arrangementsgruppe:
Hans-Christian Hetland (gruppeleder), Ine M. Bekkeheien, Heidi Hem, Astrid
Karlstrøm, Therese Remen, Katarina Kalinowski, Silje Herget.

Oppgaver:
i. diskotek 5.-7. klasse, 3 g per år
ii. byhaugcaféen 2 g per år
iii. skøytedag 1.-4. klasse
iv. teater
v. Prosjektleder 17. mai. Lage egen 17. mai gruppe utenfor FAU.

Gruppens oppgave er å planlegge og gjennomføre 17. mai
arrangementet i samarbeid med skolekorpset og foreldre i 5. klasse.
Inkludert i dette er dugnaden i skolegården i forkant av 17. mai som
tradisjonelt utføres av 1. klasse foreldre.

3. Skolemiljø-gruppe:
Maria Aano Reme (gruppeleder), Grethe Paulsen (trinnkontaktansvarlig),
Merete Helland, Hanne Myhre, Christine Nymann Storegraven, Linda Solberg
Brattli.

Oppgaver:
i. Foreldremøter: hvordan skal dialogen mellom foreldregruppen og

skolen/kontaktlærer være? Hvordan bør foreldremøtene legges opp?
Innhente erfaringer, kartlegge, fremme forslag til driftsstyret om en
modell for foreldremøter.

ii. Samarbeid hjem-skole: hvordan foreldreressursen kan brukes i arbeidet
for et best mulig skolemiljø. Innhente erfaring, fremme saker/forslag til
prosjekter for FAU.

iii. Samarbeid hjem-SFO: kartlegge behov/foreldres synspunkter, vurdere
ulike plattformer for dialog mellom SFO og foreldre.

iv. Kap. 9a –elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø: Gjennomgå
skolens rutiner i saker om mobbing/krenkelser, vurdere forbedringer,
fremme forslag til driftsstyret.



v. Skolemiljøutvalg (2 ganger pr. år – høst og vår) 
vi. Solidaritetsdag (1 gang pr år i forbindelse med TV-aksjonen) 
vii. Skole-hjem temakveld (annenhvert år i februar) 
viii. Foreldremøter: dialogen mellom foreldregruppen og 

skolen/kontaktlærer. Hvordan bør foreldremøtene legges opp? Innhente 
erfaringer, kartlegge, fremme forslag til driftsstyret om en modell for 
foreldremøter.   

ix. Trinnkontaktene: arrangere oppstartmøte i september, oppdatere 
kontaktinformasjon, informere trinnkontaktene om aktuelle saker, være 
en ressurs for trinnkontaktene. 

 
 



Vedlegg 2
Aktiviteter og ansvarsfordeling (foreldre) ved Kampen skole skoleåret 
2020-2021: 

Arrangement Tid Oppgaver Ansvar 
Byhaugkafeen* Mars 2021 

Kl. 12-15 
Bake kaker / lage mat. Stå i 
kiosk og selge. 

1gul, 1blå, 1rød, 
1grønn (Pr 
klasse: 3 
kaker/bakst, 2 
pers. til kiosk kl. 
11.30-13.30) 
2A, 2B, 2C (Pr 
klasse: 3 
kaker/bakst, 2 
pers. til kiosk kl. 
13.30-15.30) 

September 2021 
Kl. 12-15 

Bake kaker / lage mat. Stå i 
kiosk og selge. 

3A, 3B, 3C (Pr 
klasse: 3 
kaker/bakst, 2 
pers. til kiosk kl. 
11.30-13.30) 
4A, 4B, 4C (Pr 
klasse: 3 
kaker/bakst, 2 
pers. til kiosk kl. 
13.30-15.30) 

17. mai Ca. 14.05.2021 
Kl. 17-19 

Rydde/sope skolegården 1gul, 1blå, 1rød 

17. 05.2021
Kl. 11

Sette ut benker før feiring i 
skolegården 

5A (10 pers) 

17.05.2021 
Kl. 11.30-13-30 

Leker: potetløp (2 pers.), 
sykkelløp (2 pers.), 
svampekast (2 pers.), 
sekkeløp (2 pers.) 

5B (10 pers) 

17.05.2021 
Kl. 13.30 

Rydde inn benker etter 
feiring i skolegården  

5C (10 pers) 

Sykkelprøven Ca. 01.06.2021 
Kl. 17-19 

Hjelpe til i løypen som må 
gjennomføres for å få 
sykkelsertifikat. (15 pers.) 

4A, 4B, 4C 

Diskotek** September 2020 
Kl. 19-21 

Kiosksalg (4 personer) 
Vakter (8 personer) 

6A (12 pers) 

November 2020 
Kl. 19-21 

Kiosksalg (4 personer) 
Vakter (8 personer) 

6B (12 pers) 

Februar 2021 
Kl. 19-21 

Kiosksalg (4 personer) 
Vakter (8 personer) 

6C (12 pers) 

Mars 2021 
Kl. 19-21 

Kiosksalg (4 personer) 
Vakter (8 personer) 

6A, 6B, 6C (4 
pers. fra hver 
klasse) 

*Kaker/bakst/mat leveres kl 11.30 på Byhaugkafeen.
**Pengene tjent på kiosksalg går til skoleturen som trinnet reiser på i 7. klasse.



Vedlegg 3
Årshjul FAU skoleåret 2020-2021 

År/Måned/Dag Dato Aktivitet Ansvarlig gruppe 

2020 
September 

Beintøft -gå til skolen konkurranse Skolevei 
Ons 09. Sykkelprøven 5. trinn (17-19) Skolevei 
Tirs 22. FAU-møte (19.00) FAU 

Oktober 
Man 12. Start Refleksvestkonkurranse Skolevei 
Man 12. Start Trafikkvaktordning (Høst) Skolevei 
Tirs 27. Skolemiljø-møte (18.00) Skolemiljø 
Tirs 27. FAU-møte (19.00) FAU 

November 
Disco 5.-7. trinn Arrangement 

Tirs 24. Skolemiljø-møte (18.00) Skolemiljø 
Tirs 24. FAU-møte (19.00) FAU 

Desember 

2021 
Januar 
Man 04. Start Trafikkvaktordning (Vår) Skolevei 

Skøyting i Sørmarka Arena 1.-4. trinn Arrangement 
Tirs 26. Skolemiljø-møte (18.00) Skolemiljø 
Tirs 26. FAU-møte (19.00) FAU 

Februar 
Disco 5.-7. trinn Arrangement 

Mars 
Søn Byhaugkafeen Arrangement 

Disco 5.-7. trinn Arrangement 
Tirs 30. Skolemiljø-møte (18.00) Skolemiljø 
Tirs 30. FAU-møte (19.00) FAU 

April 
Valg av neste års FAU-kontakt på foreldremøte 

Tirs 27. Skolemiljø-møte (18.00) Skolemiljø 



 Tirs 27. FAU-møte (19.00) FAU 

Mai 
Fre 14. Rydding i skolegården Arrangement, 1. 

klasse 
Man 17. 17. mai feiring i skolegården Korps, 5. klasse, FAU 
Tirs 25. Skolemiljø-møte (18.00) Skolemiljø 
Tirs 25. FAU-møte (19.00) FAU 

 Juni 
Sykkelprøven 4. klasse Skolevei 

Tirs 15. FAU-avslutning FAU 

September 
Back to School –aktiviteter og grilling i 
skolegården 

Arrangement 

Søn Byhaugkafeen Arrangement 
Beintøft Skolevei 



Vedlegg 4

Oppgaver styreverv 

Leder 

• Presentere foreldrearbeidet på skolen for første trinn på første skoledag, evt.
besøksdag. Sørge for at alle trinn har et FAU-medlem tilstede på høstens
foreldremøte for å orientere om foreldrearbeidet på skolen

• Lage saksliste til FAU-møtene i samarbeid med sekretær
• Lede FAU-møtene
• Følge opp saker fra møte til møte
• Følge opp og støtte arbeidet i gruppene
• Arbeide med å finne finansieringsløsninger, og sende informasjon til kasserer
• Bindeledd mellom FAU og rektor
• Holde foreldrenes 17. mai tale (avklares med driftsstyreleder)
• Representere FAU i kontakt med politikere og Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)
• Delta i Bydels-FAU

Nestleder 
• Lede FAU-møtene når leder ikke kan stille
• Nestleder i driftsstyre / samarbeidsutvalget som representant for FAU og for FAU

sine vedtak.
• Gi innspill til saker til behandling på FAU-møtene
• Avlaste FAU-leder etter behov

Sekretær 
• Lage utkast til møteinnkalling, sende til styret og gruppelederne for innspill.
• Motta orientering fra gruppelederne og legge inn som orienteringssak i

møteinnkallingen. Sende påminnelse til gruppeledere som ikke melder inn.
• Sende ut endelig møteinnkalling til alle FAU-medlemmene på e-post senest én uke

før møtet
• Skrive møtereferat og sende til FAU-medlemmene på e-post
• Lage/skrive årshjul
• Holde orden på FAU sin dropbox. Legge inn dokumenter som mottas, eventuelt følge

opp FAU-medlemmer som ikke har lagt inn erfaringsdokumenter der.

Kasserer 
• Føre regnskap fortløpende, og legge frem regnskap for FAU hvert år eller ved behov
• Søke om midler fra Eiganes og Våland bydelsutvalg innen 1. september og 1. februar:
• https://kommune24-

7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_24&shortname=1103_24
• Lete etter andre finansieringsmuligheter, utforme og sende søknader om økonomisk

støtte på vegne av FAU. Innhente informasjon til søknaden fra gruppene i FAU.
• Budsjettansvar
• Ansvar for å melde inn endring i styresammensetning til Brønnøysundregisteret

https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_24&shortname=1103_24
https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_24&shortname=1103_24


 
Informasjonsansvarlig 

• Utarbeide lister over alle FAU-medlemmer og trinnkontakter så snart de er valgt. 
Legge listene ut på skolens hjemmeside når de er komplette. 

• Publisere nyheter, møteinnkalling, referat m.m. på skolens hjemmeside og på Spond, 
eller den/de plattformer som FAU til enhver tid ønsker å bruke. Bidra til å formulere 
nyheter slik at formuleringene blir best mulig. 

• Rydde opp på hjemmesidene ved oppstart av nytt skoleår ved å fjerne utdaterte 
dokumenter og legge inn nye.  

• Sørge for at alle sittende FAU-medlemmer til enhver tid har tilgang til FAU sin 
dropbox, og fjerne avgåtte medlemmers tilgang. Informere FAU om dropbox, hvilke 
dokumenter som arkiveres der, og hva som bør arkiveres fremover. 

• Legge alle FAU- medlemmer og trinnkontakter inn på Spond, og fjerne avgåtte 
medlemmer/representanter. Følge opp medlemmer/representanter som ikke aktivt 
bruker Spond. 

• Legge ut dato for alle FAU-arrangementer inkl møter på Spond  
• Arbeide med å finne nye plattformer for informasjonsdeling fra FAU til 

trinnkontakter og til hele foreldregruppen ved behov 
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