
  
 

 

Referat 
 
Gruppe: Samarbeidsutvalg 
Møtested: Kampen skole, møterom 2 
Møtedato/-tid: Onsdag 29.01.20, kl. 15.30 - 17.30 
Møteleder: Jostein Alden 
Referent:  Anne K. Drivdal Grytten 
Deltakere: Jostein Alden (leder), Beate Lea Håland (nestleder), Katrine Kulsrud Meltzer 

(lærerrepresentant), Tina Langvik (andre ansattes representant), Peder 
Usken Strand (elevrepresentant), Mathilde Harpestad Samuelsen 
(elevrepresentant) og Anne K. D. Grytten (sekretær) 

Forfall: Frida Frøland (politisk representant) og Merete Sandvin (lærerrepresentant),  
Kopi til: 

 
Sak Innhold Ansvar 

01-20 Konsolidering av nytt styre 
 
Vedtak: Styret konsolideres 
 

Leder 

02-20 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saker til eventuelt? 
  
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 

Leder 

03-20 Godkjenning av referat fra driftsstyremøte, 04.12.19  
  
Vedtak: Referatet godkjennes 
 

Leder 

04-20 Retningslinjer for samarbeidsutvalgene  
● Gjennomgang av retningslinjene  

 
Vedtak: Retningslinjene tas til orientering 

Leder 

05-20 Årshjul 2020 for samarbeidsutvalget på Kampen skole  
● Gjennomgang av årshjulet som beskriver aktivitetene til 

samarbeidsutvalget 
  
Vedtak: Årshjulet danner basis for sakene i samarbeidsutvalget. Ved 
behov for flere møter enn de fem som er planlagt, innkaller leder til 
møte 
 

Leder 

 



 
 

06-20 Ny informasjon fra: 
● Elevråd 

○ Vennskapsbenken i skolegården er nå på plass. Den 
skal males i friske farger 

○ “Korridorfint”- konkurransen er avsluttet: Vinnere ble gul 
gruppe på 1.trinn, 4A og 7B 
 

● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO 
○ Elevene i SFO setter pris på styrt aktivitetslek i 

gymsalen, kunst og håndverksgrupper og svømming 
○ Vennegruppene fungerer etter hensikten 
○ MDD forestilling: 26. og 27.03.20 
○ Kommunen har ikke gitt klarsignal til gjenåpning av IST 

Direkte 
 

● Pedagogisk personale 
○ Januar/februar er en god arbeidsperiode uten for mange 

aktiviteter 
 

● Rektor  
○ Skolen vil organisere et eget trivselslederprogram 
○ Personalet i skolen forbereder seg til å ta i bruk de nye 

læreplanene fra høsten 2020 
○ Kampen, Dysjaland og UiS er i et partnerskap knyttet til 

kompetanseutvikling i forbindelse med matematikkfaget. 
Det arrangeres to fellesmøter i løpet av vårhalvåret 

○ Personalet i skolen vil i løpet av våren få IKT skolering i 
regi av kommunens IKT ressursgruppe  
 

● FAU 
○ FAU vil støtte skolens trivselslederprogram med 10 000,- 
○ FAU og skolen arrangerer foreldremøter mandag 

17.februar 
○ FAU engasjerer seg i trafikkutfordringene som vil komme 

ved utbyggingen på Misjonsmarka 
○ FAU er opptatt av toalettene på skolen kan være tilgriset 

og at det forekommer stjeling av ranselpynt, samt 
drikkeflasker og bøker fra ranselene mens elevene er på 
SFO 

■ FAU oppfordrer skole og SFO til å ta tak i disse 
utfordringene 

  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

Leder 

07-20 Aktivitetskalender/ skolen, 2020 - vår  
● Aktivitetskalenderen inneholder en oversikt over skolens og 

elevenes aktiviteter gjennom vårhalvåret 
  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

Leder 

2/4 



 
 

08-20 Resultater fra kartleggingsprøver og brukerundersøkelser   
● Drøfting av resultatene fra: 

● Foreldreundersøkelsen 
■ Foresatte på 3. og 6.trinn er godt fornøyd med 

skoletilbudet og lærerne til deres barn 
● Elevundersøkelsen 

■ Elever på 7.trinn er meget godt fornøyd med 
hverandre, lærerne, undervisningen og skolen. 
Elevene har skåret seg 0,2 persentil høyere enn 
gjennomsnittet i Stavanger og dette er en 
vesentlig forskjell 

  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 
Ansatte 

09-20 Kap. 9A    
● Antall aktivitetsplaner siden skolestart august 2019: 1 stk.  

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 

10-20 Regnskapstall 2019  
● Skole og SFO har et merforbruk på 102,92%. 

○ Skole: 100,67% 
○ SFO: 117,99% SFO  

● Som et resultat av merforbruket på SFO, må SFO i løpet av 
2020 redusere driften 
 

Vedtak: Regnskapet for 2019 tas til orientering 
 

Rektor 

11-20 Budsjett 2020  
● Skolene får i hovedsak tildelt sitt budsjett i forhold til elevtallet. 
● Ut ifra budsjettet som skolen har mottatt, er budsjettet omtrent 

på nivå med det skolen fikk i 2019 
 
Vedtak: Budsjettet for 2020 tas til orientering 
 

Rektor 

12-20 Skolebygg, uteareal og skolehage 
● Rehabiliteringen av skolegården har ført til at det er blitt færre 

små områder hvor elevene kan spille fotball. Etter ønske fra 
elevene settes det opp et mål på en av plenene 
  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor  

13-20 Møteplan, våren 2020 
 
Vedtak: Samarbeidsutvalget har møter 01.04 og 27.05.2020, kl. 
15.30-17.30 på møterom 2 
 
 
 

Leder 
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Evt. Samarbeidsutvalg:  
● Varamedlemmer? 

○ Hvert medlem skal ha en vara som kan representere 
dem ved fravær.  

● Godtgjøring for møtevirksomhet? 
○ Det gis ikke en godtgjøring for representasjon i 

samarbeidsutvalgene slik det gjorde da skolene hadde 
en driftsstyreordning  

■ Leder blir utfordret av samarbeidsutvalget til å 
videreformidle en kommentar om denne 
endringen  

● Skolering? 
○ Kommunen tilbyr kurs for nye medlemmer. Rektor 

sender ut mail om skoleringen 
 

 

 
 
 
Stavanger, 03.02.2020 
 
 
 
Mvh  
 
 
 
Anne Kirsti D. Grytten 
sekretær 
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