
  
 

 

Referat 

 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg 
Møtested: Meet 
Møtedato/-tid: Onsdag 27.01.21, kl. 15.30 - 17.30 
Møteleder: Jostein Alden 
Referent:  Anne K. Drivdal Grytten 
Deltakere: Jostein Alden (leder), Beate Lea Håland (nestleder), Joar Bersagel 

(lærerrepresentant), Merete Sandvin (lærerrepresentant), Tina Langvik (andre 
ansattes representant), Brage Bårdsen Midthus (elevrepresentant) og Anne K. D. 
Grytten (sekretær) 

Forfall: Frida Frøland (politisk representant) og Peder Usken Strand (elevrepresentant)  

Sak Innhold Ansvar 
01-21 Konsolidering av styret 

 
V: Styret konsolideres 
 

Leder 

02-21 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saker til eventuelt? 
  
V: Sakslisten godkjennes 
 

Leder 

03-21 Godkjenning av referat fra 25.11.20  
  
V: Referatet godkjennes 
 

Leder 

04-21 Årshjul 2021 for samarbeidsutvalget på Kampen skole  
● Årshjulet danner basis for sakene i samarbeidsutvalget i 2021 

  
O:  Samarbeidsutvalgets årshjul tas til orientering 
 

Leder 

05-21 Ny informasjon fra: 
● Elevrådet 

○ Musikktimer: Klassene har nå 60 minutters timer 
○ RESPEKT timer: Klassene har RESPEKT timer hver 14 

dag 
○ Elevrådet ønsker: 

■ Kiste plassert ved sandkassen hvor 
sandkasselekene kan oppbevares. Lekene 
låses ned etter endt bruk 

■ Plakater i korridorer og trappehus som forteller 
elevene om adferd i korridorene og 

Leder 
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høyreregelen i trappehusene 
■ Elevstoler med myke seter, evt om det er mulig 

å ta med en pute på skolen 
■ Førstehjelpsundervisning 

 
● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO  

○ Rødt nivå 
■ Personalet takler godt endringer mellom de ulike 

nivåene i trafikklysmodellen 
■ Pga av personalmangel, måtte SFO se seg nødt 

til å sende hjem elever på 4.trinn 3 ganger 
○ Gult nivå: 

■ Gir SFO større spillerom med hensyn til rom og 
aktiviteter 

■ Henting av barn: Hver hel og halv time 
○ SFO opplever at informasjon som sendes på mail til 

foresatte ikke blir forstått av alle grunnet 
språkutfordringer 

■ SFO ber FAU om hjelp via sine spondgrupper å 
reklamere for google translate 
 

● Pedagogisk personale 
○ Myndighetene gir skolene korte frister til å endre nivåer 

i trafikklysmodellen 
○ Skolen har gode rutiner på både rødt og gult nivå. 
○ Flere barn har behov for å snakke med voksne om 

korona.  
■ Samarbeidsutvalget ber rektor undersøke om 

skolens helsesykepleier har muligheter til å ha 
en informasjons økt i klassene hvor elevene 
også har muligheter til stille henne spørsmål 
 

● Rektor  
○ I likhet med SFO opplever skolen at myndighetene gir 

korte frister til å omorganisere skolehverdagen fra et 
fargenivå til et annet 

○ En klasse og 3 ansatte ble holdt i en 10 dagers 
karantene like etter nyttår da en elev i klassen hadde 
fått påvist korona. Ingen andre elever eller ansatte ble 
påført smitte. 
 

● FAU 
○ Fra møtet 26.01.21: 

■ Korona: Lite fokus på dette i møtet  
■ Resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2020: 

Gjennomgang 
■ Rutiner ved overgang 1.-2.trinn: Diskusjon 

● Diskusjonen fortsetter i skolemiljøgruppa 
utover våren 
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■ Natteravn i Eiganes og Våland kommunebydel: 
Informasjon 

■ Negativt språkbruk blant elever, digitalt og 
ansikt-ansikt: Diskusjon 

 
O: Informasjonen tas til orientering 
 

06-21 Aktivitetskalender/ skolen, 2021 - vår  
● Gjennomgang av skolens aktivitetskalender  

  
O: Informasjonen tas til orientering 
 

Leder 

07-21 Resultater, kartleggingsprøver og brukerundersøkelser   
● Drøfting av resultatene fra: 

● Foreldreundersøkelsen, 3. og 6.trinn  
● Elevundersøkelsen, 7.trinn  

● Resultatene vurderes som tilfredsstillende  
  

O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 
Ansatte 

08-21 Kap. 9A    
● Informasjon om antall saker pr. januar 2021 

○ 6 saker hittil i skoleåret 
 
O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 

09-21 Regnskapstall 2020  
● Forbruk, skole og SFO: 101,88% tilsvarer -678 000,- kr 
● Politikerne i Stavanger kommune vedtok høsten 2020 at mer- 

og underforbruk (inntil +/- 3%) bortfaller i 2020 
  

O: Regnskapstallene tas til etterretning 
 

Rektor 

10-21 Budsjett 2021 - Sak utgår dag budsjett ikke er tildelt ennå. 
● Informasjon om tildelt budsjett (dersom budsjettet er 

kommet) 
 
O: Informasjon om skolens budsjett tas til etterretning 
 

 

11-21 Skolebygg, uteareal og skolehage 
● Dusjrommet i guttegarderoben skal rehabiliteres i 2021 
● Skolen ønsker en vurdering og forslag fra kommunen ang. hva 

som kan gjøres for å ytterligere forbedre planløsning mtp. 
guttegarderoben. 

● Skolen ønsker å flytte melkeskapene til kjellerkorridoren ved 
HC inngangen. Krever elektrisk opplegg.  
  

O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor  



 
 

 
Mvh Anne Kirsti D. Grytten, sekretær 
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Evt.   


