
Referat
Gruppe: Samarbeidsutvalg
Møtested: Kampen skole, møterom 2
Møtedato/-tid: Onsdag 01.12.21, kl. 15.30
Møteleder: Jostein Alden
Referent: Anne K. Drivdal Grytten
Deltakere: Jostein Alden (leder), Lise Pedersen (nestleder), Merete Sandvin (lærerrepresentant), Birte

Munkejord (lærerrepresentant), Christin Clausen (andre ansattes representant), Brage
Bårdsen Midthus (elevrepresentant),  og Anne K. D. Grytten (sekretær)

Forfall: Fravær: Anea Johnsen- Miljeteig (elevrepresentant) og Frida Frøland (politisk representant),
Kopi til:

Sak Innhold Ansvar
38-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt?

V: Sakslisten godkjennes

Leder

39-21 Godkjenning av referat fra 27.10.21

V: Referatet godkjennes

Leder

40-21 Ny informasjon fra:
● Elevråd

○ Lekser: Elevrådet synes elevene har mange lekser. De kunne
ønske at det var lik leksepraksis i hele kommunen

○ Rot i korridorene: Elevrådet ønsker å arrangere en
ryddekonkurranse i januar

○ Spisetid: Klassene har 15-25 min spisetid. Elevrådet synes 15
minutters spisepause er for lite

● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO
○ God stemning blant ansatte
○ 4.trinn har hatt overnatting på skolen - kjekt
○ Desember - preget av juleaktiviteter
○ Kompetanseheving, personalet:

■ Planleggingsdag 12.11.21: smART kompetanse
■ Ny Rammeplan for SFO, innført 01.08.2021

● Pedagogisk personale
○ God stemning blant ansatte
○ Blime dans på Domkirkeplassen - positiv opplevelse for elevene
○ Kompetanseheving - planleggingsdag 12.11.21: SMART

kompetanse
● Rektor

○ Smitteøkning på Nord - Jæren og sporadisk smitte på Kampen
skole, har bidratt til at skolen har endret/ utsatt/avlyst skolens
tradisjonelle desemberaktiviteter

○ Skole- hjem konferansen i jan/febr.: Ønsket tema:  smART
kompetanse for foresatte

Leder



● FAU - saker på møtet 30.11.21 (noe labert oppmøte)
○ Skole- hjem konferansen i jan/feb.: Ønsket tema: Banale kulturer

- drittslengingskulturer v/ Frode Jøssang
○ Kurs for trinnkontakter avholdes i januar i regi av FAU
○ FAUpåminning til foresatte på 3. og 6.trinn:

■ Besvare Foreldreundersøkelsen
○ Spørsmål fra foresatte

■ Utviklingssamtaleskjema - har et komplisert språk,
spesielt for de yngste elevene . FAU sender saken
videre til skolen

■ Hurtigtest - er det mulig å kreve at alle tar hurtigtest?
Skolen kan kun anbefale/oppfordre, ikke kreve

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

41-21 Skolerute for 2022-23
● Første skoledag: 18.08.22
● Siste skoledag: 22.06.23
● Planleggingsdager for skolen og SFO:

Skole SFO

Høst 15., 16. og 17.08.22
18.11.22

16. og 17.08.22
18.11.22

Vår 02.01.23
05.06.23*
* veksles mot 11.04.23.
11.04.23 blir skoledag

02.01.23
19.05.23

● Godkjent skolerute for 2022-23 legges ut på skolens hjemmesiden innen
desember 2021

V: Skoleruta for 2022-23 godkjennes

Rektor

42-21 Brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og NP
● NP 5.trinn

Skalapoeng Regning Lesing Engelsk

Kampen 52 51 51

Stavanger 51 51 53

Rogaland 50 50 51

Hele landet 50 50 51

○ Resultatene i lesing og ikke minst regning er skolen fornøyd
med. Når det gjelder engelsk, kunne resultatet vært bedre
dersom vi sammenligner oss med gjennomsnittet i Stavanger,
men Kampen ligger likevel likt med Rogaland og landet for øvrig

Rektor
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● NP 8.trinn
○ Kampenelevene som går henholdsvis på Kannik og Tastaveden

skole har i sum gjort det bra. Det er ikke mulig å hente ut
skalapoeng spesifikt for våre 8.trinns elever. Prøvene på 8.trinn
inneholder 5 mestringsnivå. Kampen skole har flere elever som
ligger på mestringsnivå 5 og litt flere elever som ligger på nivå 1
enn Stavanger, Rogaland og Norge i både lesing, regning og
engelsk

● Trivselsundersøkelse, 1.-7.trinn - høst 2021
○ Elevsvar knyttet til trivsel:

■ 60,4%: Trives alltid
■ 34,3%: Trives nesten alltid
■ 5,0%: Trives noen ganger
■ 0,3% Trives nesten aldri: 0,6%

○ Elevsvar knyttet til erting/plaging/utestengelse/ mobbing:
■ 68,3%: Aldri
■ 23,6%: Nesten aldri
■ 7,7%: Noen ganger
■ 0,4%: Mange ganger

○ Resultatene fra trivselsundersøkelsen og tiltak drøftes i
Skolemiljøutvalget 07.12.21

O: Resultatene fra årets NP og høstens trivselsundersøkelse tas til orientering

43-21 Kap. 9A - Informasjon, høsten 2021
● Pågående saker fra fjoråret: 3 saker
● Nye saker: 1 sak
● Saker sendt til Statsforvalteren: 0 saker

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

44-21 Regnskapstall pr 01.12.21
● Regnskapstallene viser at skolen (skole og SFO) har et forbruk på 103%.

Medregnet i regnskapstallene ligger rundt 1 000 000 kr knyttet til
koronarelaterte utgifter i 2021. Stavanger kommune vil i år som i fjor
slette skolenes evt. merforbruk

O: Regnskapet pr. dags dato tas til orientering

Rektor

45-21 Sykefravær  i personalet- vikarbehov
● Høsten 2021 har skole og SFO hatt et sykefravær på 12%:

○ Korttidsfravær: 6%
○ Langtidsfravær: 6%

● Det er for tiden utfordrende å få tak i vikarer, ikke bare på Kampen
skolen, men i hele Stavanger

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

46-21 Skolebygg, uteareal og skolehage - Informasjon:
● Garderober/gutter

○ Rehabilitert i høst
○ Ferdigstilt 01.12.21

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor
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47-21 Møteplan, samarbeidsutvalget 2022- vår
● Dato: 26.01, 30.03 og 01.06.22

Leder

Evt. ● Jostein Alden, leder i samarbeidsutvalget
○ Jostein Alden takker nei til gjenvalg og sier fra seg vervet.
○ Samarbeidsutvalget takker ham for god innsats i denne to års

perioden.

● Ny leder i samarbeidsutvalget:
○ FAU får i oppdrag å rekruttere ny leder i Samarbeidsutvalget.

● Lekser:
○ Stavanger kommunestyre ber om at det på alle skoler startes en

diskusjon om og vurdering av leksepraksis, og om skolen skal bli
leksefri eller være en lekseredusert skole. I diskusjonen skal
elever, foreldre/ foresatte og ansatte involveres. Beslutningen
fattes lokalt på den enkelte skole og innen 25.02.22.

○ Kampen starter prosessen rett etter nyttår 2022.

Mvh

Anne Kirsti Drivdal Grytten, sekretær
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