
Kampen skole

Referat
Gruppe: Samarbeidsutvalg
Møtested: Kampen skole
Møtedato/-tid: Onsdag 26.01.22, kl. 15.30 - 17.30
Møteleder: Jostein Alden
Referent: Anne K. Drivdal Grytten
Deltakere: Jostein Alden (leder), Imme Dirks Eskeland (FAU), Merete Sandvin

(lærerrepresentant), Joar Bersagel (lærerrepresentant), Christin Clausen (andre
ansattes representant), Anea Johnsen- Miljeteig (elevrepresentant) og Anne K. D.
Grytten (sekretær)

Forfall/ : Lise Pedersen (Imme Dirks Eskeland, vara tilstede), Frida Førland, Brage Bårdsen
Midttun

Sak Innhold Ansvar
01-22 Konsolidering av styret, inklusive ny leder av samarbeidsutvalget

● Jostein Alden fratrer som leder av samarbeidsutvalget
● Foreløpig har ikke FAU funnet hans erstatter

V: Styret konsolideres

Leder

02-22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saker til eventuelt?

V: Sakslisten godkjennes

Leder

03-22 Godkjenning av referat fra 01.12.21

V: Referatet godkjennes

Leder

04-22 Årshjul 2022 for samarbeidsutvalget på Kampen skole
● Gjennomgang av årshjulet

O: Årshjulet danner basis for sakene i samarbeidsutvalget

Leder

05-22 Ny informasjon fra:
● Elevråd - saker fra klassene:

○ 2B: Ønsker lengre friminutt. Bruker for lang tid til påkledning
før pausen. Opplever at elever i skolegården slår
hverandre, dette må vi få slutt på. Viktig med forebygging i
klassene.

Leder



○ 3B:  Mange flytter på sparkesyklene, hvordan stoppe dette?
Øke vakthold rundt sykkelstativene, snakke om dette i
klassene.

○ 3D: Ønsker ha med-dag, kjekt siden vi ikke får ha med leker
til vanlig. Ønsker organiserte aktiviteter på baksiden, typ TL.

○ 4A: Spille Minecraft education på skolen, fordi vi lærer av
det. Lærer å konstruere, øker kreativiteten.

○ 4C: Leksefri skole?? Birte (kontaktlærer for elevrådet)
informerte om at om to uker skal elevrådet ha nytt møte, om
dette.

○ 5B: Ønsker mer praktisk undervisning, lærer mer av det.
○ 5C: Vaktene ute reagerer ikke godt nok, når elever ber om

hjelp i friminuttene. Etterlyser bedre vakthold rundt
ballbingen, mange blir skadet og får vondt her.

○ 7B: Ønsker bedre vakthold i friminuttene. For få vakter ute.
■ Leder og nestleder i elevrådet drøfter sakene med

rektor
● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO

○ Grønt nivå: Elevene får større frihet til å velge aktiviteter og
rom, det setter elevene pris på. Lunsjbufféen er tilbake, noe
som ble godt mottatt

○ Planleggingsdag: smART - interessant tema. smART er
verktøy som ansatte skal bruke for å framheve elevenes
styrker

● Pedagogisk personale
○ Grønt nivå: Tilnærmet lik normal hverdagen
○ 1.trinn har hatt 100 dagers fest - positiv aktivitet
○ God stemning i personalet, tross økende koronasmitte på

skolen
● Rektor

○ Grønt nivå: Tilnærmet lik en normal skolehverdag. Voksne
seg i mellom skal imidlertid fremdeles holde “meteren”

○ Pågående debatt blant lærerne om lekser/redusert
leksemengde/ leksefri, men skolen har ikke konkludert ennå

○ Planleggingsdag, tema smART - et verktøy som ansatte
skal bruke for å framheve elevenes styrker. smART skal
integreres på alle trinn og i SFO

● FAU
○ FAU har behov for ny sekretær og leder i skolens

samarbeidsutvalg
○ beintøft premier, 12 000.-kr. Kommunale midler kan ikke

overføres fra et kalenderår til et annet. Kampen skole var
nær på å “miste” hele beløpet, men takket være iherdig
innsats fra Imme Dirks Eskeland har kommunen snudd.
Dette betyr at skolen får premiepengene likevel

○ Trafikkvaktordningen - noe labert oppmøte av foresatte.
FAU planlegger å lage en trafikkvakt video som skal brukes
til foreldreopplæring

○ Det planlegges sykkelprøver for 4.trinn på våren
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○ Leksedebatt knyttet til om skolen skal være leksefri eller ha
redusert leksemengde: FAUkontakter på hvert trinn
innhenter foresattes vurderinger. FAU vil deretter lage en
samlet innstilling til skolen

○ FAU arrangerer kafe på Byhaugkafeen, søndag 06.02.22,
kl. 12.00-15.00

O: Informasjonen tas til orientering

06-22 Aktivitetskalender/ skolen, 2022 - vår
● Aktivitetskalenderen er oversikt over skolens aktiviteter på elev og

lærernivå

O: Informasjonen tas til orientering

Leder

07-22 Resultater, kartleggingsprøver og brukerundersøkelser
Drøfting av resultatene fra:

● Foreldreundersøkelsen, 3. og 6.trinn:
○ I hovedtrekk har foresatte skåret elevenes skoletilbud

meget godt
● Elevundersøkelsen, 7.trinn

○ 11 indikatorer har elevene skåret til grønt nivå, 4 indikatorer
er gule og 2 indikatorer er røde (motivasjon og faglig
utfordring). Motivasjon er et område som de fleste
stavangerskolene har merket nedgang i. Alle skoler er blitt
bedt om å arbeide spesifikt med temaet, også ved å
involvere elevene

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor
Ansatte

08-22 Kap. 9A - Informasjon om antall saker pr. januar 2022
● Høst:  4 saker
● Vår: 1 sak

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

09-22 Regnskapstall 2021
● Merforbruk, skole og SFO: 3,6%
● Merforbruket skyldes i hovedtrekk ekstra utgifter til vikarer og utstyr

i forbindelse med koronapandemien
● Politikerne i Stavanger har vedtatt at skolenes merforbruk som

følge av koronapandemien vil bli slettet i 2021

O: Regnskapstallene tas til etterretning

Rektor

10-22 Budsjett 2022. Saken utsatt til neste møte da skolebudsjettet ikke var
klart fra kommunens side

● Informasjon om tildelt budsjett (dersom budsjettet er kommet)

Rektor
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O: Informasjon om skolens budsjett tas til etterretning

11-22 Skolebygg, uteareal og skolehage
● Mulig opprettelse av en “hjertesone”, et bilfritt område rundt skolen

og en“dropsone”, et område hvor foresatte som kommer kjørende
til skolen kan sette av barnet sitt på en trygg måte for alle

○ Imme Dirks Eskeland, rektor og to representanter fra
kommunen arbeider med saken

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

Evt.

Mvh
Anne Kirsti D. Grytten, sekretær
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