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Gruppe: Skolemiljøgruppen  
Møtested: Kampen skole møterom 1  
Møtedato/ -tid: 30 april 2019 18-19.00  
Deltakere: Hele gruppen  
Kopi til: 
Forfall: Kristin, Malin 

 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 
  25.04.2019 

 
Sak nr.:  
1, 30.4.19 Godkjenning av referat 

 
• Godkjent. 
• Saksnumrene settes til nummer med dagens dato. (Skolemiljøgruppen har til 

orientering hatt mange møter i 2019, men uten å nummerere sakene i 
referat.) 

• Oppfølging: Maria sørger for at rektor får referatet på e-post fra nå av. Hun 
sender videre til hele gruppen. 
 

2, 30.4.19 Samarbeid hjem – skole 
- Ingen nye tilbakemeldinger fra foreldre 

3, 30.4.19 Samarbeid hjem – SFO 
- Ingen nye tilbakemeldinger fra foreldre 

4, 30.4.19 Kap. 9a – Elevenes rett til et godt og trygt miljø 
 
Fortsatt tre pågående saker, der to av dem skal vurderes sammen med foreldre 
hvorvidt de skal avsluttes. Den tredje er under tiltak. 
 

5, 30.4.19 Info fra rektor 
 
Fylkesmannen gir ofte tilbakemelding om at skolene ikke har dokumentert 9A-
sakene godt nok. Rektor minner om at alle skal dokumentere all kontakt med 
foreldre, inkludert SMS, telefonsamtaler, e-post med mer. Mobbeombudet har gitt 
skolen råd om å lagre slik dokumentasjon i Google Teamdisk. Maria advarer mot 
lovverk og sikkerhet i forbindelse med skytjenester. 
 
Oppfølging: Rektor følger dette opp med mobbeombudet. Maria ser om hun kan 
komme med mer informasjon i kraft av jobben sin i kommunen (byarkivet). 
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Sak nr.:  
6, 30.4.19 Planlegging av solidaritetsaksjonen 

 
Datoen blir torsdag før TV-aksjonen, den 17.10.19 kl. 16.30. 
 
Mottaker er CARE Norge (På egne ben). Skolen har fått informasjon, og rektor 
leser opp deler av dette for gruppen. CARE jobber for kvinners rettigheter i utsatte / 
fattige land. Se mer på https://www.blimed.no/. 
 
Skolemiljøgruppen har i samarbeid med skole, foreldre, elevråd og SFO ansvar for å 
lage solidaritetsdag den 17.10. Elevene deltar med ulike ting, skolen og lærerne 
planlegger med dem. Her tenker lærerne «best practise» med ting som har fungert 
før og åpenhet for nye ideer. Ideer kan være (her tar vi en runde i gruppen): 
 

• Salg av mat fra ulike land 
• Salg av selvlagde ting fra elever 
• Loppemarked 
• Boksalg 
• Ansiktsmaling 
• Lotteri og fruktkurv 
• Kino med popkorn 
• Bord ute/inne 
• Musikk/minikonsert. Kanskje noen musikere / komikere med barn på 

Kampen skole kan være interessert. Grethes mann har også et band. Her kan 
være mange muligheter. 

 
Skolen rydder til dagen, mens FAU har ansvar for å delta med salg etc og 
opprydding etterpå. Skolen har et opplegg for ansvarsfordeling og frivillighet her, 
som de ønsker å følge. Det har fungert veldig bra tidligere. 
 
Oppfølging: Foreldrene i skolemiljøgruppen får informasjonen av Berit Lie, og 
planlegger et møte kun for foreldrene før sommeren for å få oversikt. 
 

7, 30.4.19 Skolemiljøutvalget 
 
Datoen er 28.5. Da utgår skolemiljøgruppens møte kl. 18, og skolemiljøutvalget 
overtar. Her går vi gjennom trivselsundersøkelsen m.m. Linda og Grethe satser på å 
delta fra FAU. 

8, 30.4.19 Ny skolegård 
 
Ny skolegård skal stå ferdig rundt 12. september 2019. Nedgravde kontainere og 
sykkelstativ blir ferdig i oktober. 
 
Oppfølging: Gruppen ønsker dette som fast punkt på agendaen for gruppen fram til 
skolegården står ferdig. 

9, 30.4.19 Eventuelt 
 
Skriv om Chromebooks 
Skolemiljøgruppen ønsker å sende ut en kort tekst til «nye» Chromebooksbrukeres 
foresatte i forbindelse med utdeling av disse. 

https://www.blimed.no/
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Sak nr.:  
 
Oppfølging: Maria og Linda lager punktliste ila. uken, og Maria kontakter Gunn 
Evy Trøiel Hansen som er IKT-rådgiver i kommunen for hjelp til brukerveiledning. 
I skrivet kan det bl.a. stå kort om: 

• Sperre 
• Nettvett 
• Chat-funksjon. 

 
Vi sender til Jonas, Grethe og resten av gruppen før utsending. 
 
Møtefrekvens 2019 

• Nytt møte for foreldrene i skolemiljøgruppe 18.6.19 kl. 18.00. 
• Nytt skolemiljøgruppe tirsdag 27. august 2019. 

 
 
 
Med hilsen 
Maria Aano Reme 
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