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10/19 Referatet er godkjent. 

11/19 Samarbeid hjem og skole: Tilbakemelding fra foreldre (se vedlegg 1) 

a. Utviklingssamtaler – OK samtale, men unyttig å gå gjennom hele skjemaet sammen 
med lærer når man allerede har gjort det med barnet hjemme. Vil ha mer tid til å 
snakke om trivsel og sosiale ferdigheter. Kan jobbe med starten av samtalen; finne 
en myk åpning som gjør barn trygge. Mer sosialt fokus, mindre faglig. Positivt at det 
er økt til 30 minutters samtale. 

i. Rektor informerer om at det faglige fokuset er politisk fundert. Kampen har 
laget et skjema som er mindre fokusert på det faglige enn det politikerne 
ønsker. Det er et ønske fra skolen å alltid starte med noe positivt. Skjemaet 
er viktig å snakke om når det er spesielle ting, men Kampen skole har ingen 
tydelige retningslinjer for gjennomføring av samtalen. Det varierer fra lærer 
til lærer. 

b. Foreldremøter – klassekontaktene oppfordres til å melde seg i klassemøtene og 
eventuelt ta opp tema som invitasjoner, gaver etc. Dette legges på Spond til 
trinnkontaktene. 

c. Ukeplan – noen ønsker mer informasjon her, f.eks. om biblioteksbøker og 
innlevering. 

i. Det er litt vanskelig å lage konkrete regler her siden hvert trinn har ulike 
regler (eldre trinn kan selv levere og hente nye bøker), og siden dagen for 
skolebibliotek kan variere fra uke til uke. Rektor sjekker med 
skolebibliotekar, ellers foreslår vi at foreldre kontakter lærer via e-post. 

Andre tilbakemeldinger fra foreldre (se vedlegg 1): 

d. Noen ønsker mer kontakt mellom foreldre i klassen. Dette tar klassekontaktene 
eventuelt opp i hver enkelt klasse. 

e. En forelder kritiserer papirbruk, f.eks. løse ark. 

12/19 Samarbeid hjem og SFO: Tilbakemelding fra foreldre (se vedlegg 1)  

a. Kun positive tilbakemeldinger. Mye aktiviteter, god kontroll. 
i. Christin informerer om endringer og grep som er gjort og som fungerer bra, 

f.eks. bytte av dager. Ukebrev og månedsplan er prioritert og har god 
informasjon. 

13/19 Kapittel 9A: Rektor informerer om aktive saker 

a. I vår p.t. 3 saker (for skoleåret, høst og vår). Ingen saker er gått til Fylkesmannen. 
Sakene går på erting / plaging i 1.-4. trinn. Dette fraviker ikke fra normalen for andre 
skoler. Skolemiljøgruppen synes dette virker betryggende. 

b. Skolen forholder seg også til faren for digital mobbing, særlig i forbindelse med 
Chromebooks (se punkt 18/19). 

 



14/19 Info fra rektor 

a. Trivselsundersøkelsen avdekker mye av det som skjer i forbindelse med trivsel og 
sosialt miljø. 

b. Sosiometri: En ny undersøkelse som spør elevene på alle trinn om hvilke 3 andre 
elever som de ønsker å være sammen med på skolen eller hjemme. Dette avdekker 
ensomme elever og skolen kan sette inn tiltak. Dette gjennomføres om høsten og 
følges opp om våren (nå i mars). 

15/19 Foreldreundersøkelse SFO for 2. trinn (se vedlegg 2) 

a. Høyest svarprosent noensinne. Christin takker for all hjelp her. 
b. Kampen SFO ligger høyt, godt over 4 på (nesten) alle punkt der høyest score er 5. De 

lave scorene gjelder kun ting som ikke finnes, som leksehjelp og foreldrebetalte 
aktiviteter. Dette betyr at alt er «grønt», det vil si at ingen tiltak kreves. SFO vil 
fortsette å jobbe med aktiviteter og trivsel. 

16/19 Foreldremøte: Rektor går gjennom oppmøte på hvert trinn 

a. Det ligger grovt sett på 2/3 oppmøte, noen klasser kun 50% eller rett under. Tre-fire 
klasser var svært lavt, ellers ganske godt frammøte. Tema er rettet etter ønsker fra 
foreldre, noe som kan være en årsak. 

b. Noen foreldre reagerer negativt på stort fokus på nettvett og sunne matpakker. 
Andre har gitt positiv tilbakemelding på «duken». Det virker som om det varierer 
mye fra klasse til klasse. 

17/19 Skolemiljøutvalget 

a. Tirsdag 28.5.19 kl. 15.30. Linda og Kristin prøver å delta. 
b. Vi tar dette i stedet for skolemiljøgruppen den måneden. 

18/19 Eventuelt 

a. Rektor viser oss skisse til ny skolegård. 
b. Chromebooks: En del utfordringer med bruken av disse, både i forhold til passord og 

hacking, digital mobbing, funksjoner og ulik datakunnskap i familier. 
ii. Skolemiljøgruppen foreslår et kort skriv med gode råd om bruk av 

Chromebooks, som f.eks. at det finnes en Google chat og at maskinene ikke 
har filter, logg, faren for hacking f.eks. Her kan IKT-ansvarlig eie skrivet, men 
skolemiljøgruppen kan gjerne bidra med utformingen av det. Jostein i FAU 
bidrar også her. 

iii. Gjennomgang på felles foreldremøte der IKT-ansvarlig logger på og viser 
enkelte funksjoner. 
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