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Gruppe: Samarbeidsutvalg 
Møtested: Kampen skole, Meet 
Møtedato/-tid: Onsdag 25.11.20, kl. 15.30)  
Møteleder: Jostein Alden 
Referent:  Anne K. Drivdal Grytten 
Deltakere: Jostein Alden (leder), Beate Lea Håland (nestleder), Katrine Kulsrud Meltzer 

(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) 
Kopi til: 

Sak Innhold Ansvar 
34-20 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saker til eventuelt? 
  
V: Sakslisten godkjennes 
 

Leder 

35-20 Godkjenning av referat fra 28.10.20  
  
V: Referatet godkjennes 
 

Leder 

36-20 Varamedlemmer 
● Jostein Alden, vara: Beate Lea Håland 
● Beate Lea Håland, vara: Imme Dirks Eskeland 
● Katrine Kulsrud Metzer, vara: Joar Bersagel 
● Merete Sandvin, vara: Cecilie Knoph Askeland 
● Tina Langvik, vara: Christin Clausen 
● Frida Frøland, vara: Jørn Kyle Finnesand 
● Anne Kirsti D. Grytten, vara: Berit Lie 
● Brage Midthus, vara: Johannes Bernhardt-Melin 
● Peder Usken Strand, vara: Constanse Olea Eltervaag 

 
● Ved fravær har hovedmedlem ansvar for å kalle inn til møtet 

 
O:  Informasjon om medlemmenes vararepresentanter tas til 
orientering 
 

Leder 



 
 

2/4 

37-20 Ny informasjon fra: 
● Elevråd 

○ Elevene ønsker flere turer og uteskole enn det de har nå 
○ Et par av lekeapparatene er i ustand, men det skal 

elevrådslederne melde i VOF (varsle om feil) 
○ Elevene savner flere leker i skolegården. Ikke alle 

kohortområder inneholder lekeapparater 
○ Elevene har et stort ønske om å pusse opp 

guttegarderoben 
○ Flere klasser opplever at deler av deres musikktime blir 

brukt til andre fag. Det er de lite fornøyd med 
● SFO, skolekonsulent og miljøarbeidere 

○ SFO holder til på gruppenes/klassenes ordinære 
klasserom 

○ Unntak:. 
■ Annenhver uke bruker 3. og 4.trinn Solsiden  
■ 4. klasseklubb har startet opp med et ukentlig 

tilbud på Verket. Elever fra de tre kohortene holder 
god avstand, minst 2 meter til hverandre 

○ Turer i nærmiljøet er nå blitt et frivillig tilbud 
○ Julen nærmer seg. Desember er preget av ulike 

juleaktiviteter, men i år skjer dette på kohortnivå 
○ SFO har en del fravær blant ansatte. Til tider har det vært 

vanskelig å få tak i vikarer.  
● Pedagogisk personale 

○ Det er krevende å drive ordinær skole i en uordinær tid. 
○ Ansatte er preget av Covid-19 situasjonen og merker en 

større slitasje enn ellers 
● Rektor  

○ November har vært preget av utviklingssamtaler 
○ Advent- og juleaktiviteter utover de som kan arrangeres i 

egen kohort, er avlyst. Det samme gjelder for foreldre 
initierte juleaktiviteter 

○ Foreldreundersøkelsen på 3. og 6.trinn: Skole og 
trinnkontakter oppfordrer foresatte via mail til å delta i 
undersøkelsen slik at svarprosenten blir så høy som mulig 

● FAU 
○ FAU/Kampen har gitt FAU/Tastaveden drahjelp i arbeidet 

med å beholde Tastaveden som skole 
○ Flere foresatte etterspør større fysisk aktivitet i skolen. 

Skolen følger imidlertid nasjonal fag- og 
timefordelingsplan. 

○ I FAU møtene ønsker foresatte å få informasjon om 
hvordan skolen følger opp 9A saker, i tillegg til informasjon 
om antall kap. 9A saker. 

○ Trafikkgruppen arbeider systematisk med å gjøre 
skoleveien tryggere for elevene ved hjelp av trafikk- 
vaktordningen og refleksvestaksjonen.  

○ ROP boligen i Stokkaveien 33 har ført til et stort 
engasjement i FAU. Rektor vil i møte med 

Leder 
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virksomhetsleder for Stokkaveien 33 ivareta spørsmål 
som gjelder elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø. 
 

O: Nytt fra skole, SFO, råd og utvalg tas til orientering 
 

38-20 Resultater fra kartleggingsprøver og undersøkelser 
● Nasjonale prøver, 5.trinn  

○ Resultater:  
■ Norsk/lesing: Over gjennomsnittet i Stavanger 
■ Regning; Noe under gjennomsnittet i Stavanger 
■ Engelsk: Noe under gjennomsnittet i Stavanger 

○ Målsetting: Heve elevens læringsresultater i engelsk og 
regning  

 
O: Resultatene fra årets nasjonale prøver tas til etterretning 
 

Rektor 

39-20 Skoleruta for skoleåret 2020-21  
● SFO oppstart: 02.01.21 
● Skolestart: 19.08.2021 og skoleslutt: 22.06.22  
● Planleggingsdager skole: 16.08, 17.08,18.08, 12.11, 03.01 og 

07.06  
● 19.04.22 omgjøres fra fridag til skoledag 
● 07.06.22 omgjøres fra skoledag til fridag 
● Planleggingsdager SFO: 17.08, 18.08, 12.11, 03.01 og 27.05 

 
V: Skoleruta for 2021-22 godkjennes og publiseres på skolens 
hjemmeside i desember 2020 
 

Leder 

40-20 Kap. 9A    
● Skolen har 4 pågående aktivitetsplaner 
● Aktivitetsplanene gjelder helt til eleven forteller at han/hun har et 

trygt og godt skolemiljø 
 
O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 

41-20 Regnskapstall pr dags dato  
● Pr dags dato har vi et merforbruk på 3% 
● Når refusjoner fra nav (sykefravær), UiS (praksisskole) og 

stat/kommune (lærere som studerer via “kompetanse for kvalitet”, 
Covid-19 utgifter) kommer inn på konto i slutten av 2020, regner 
skolen med å gå i balanse.  
  

O: Regnskapet pr. dags dato tas til orientering 
 

Rektor 

42-20 Skolebygg, uteareal og skolehage 
● I 2021 skal guttegarderobe og dusjrom rehabiliteres.  
  

O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 



 
 

 
 
Mvh  
 
 
Anne Kirsti Drivdal Grytten, sekretær 
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43-20 Møteplan 2021- vår:   
● 26.01, 24.03 og 26.05.2021, kl. 15.30 

 

Leder 

Evt.  
 

 


