
  
 

 

Referat  
Gruppe: Samarbeidsutvalg 
Møtested: Kampen skole, Google meet 
Møtedato/-tid: Onsdag 27.05.20, kl. 15.30 - 16.30.  
Møteleder: Jostein Alden 
Referent:  Anne K. Drivdal Grytten 
Deltakere: Jostein Alden (leder), Beate Lea Håland (nestleder), Frida Frøland (politisk 

representant), Katrine Kulsrud Meltzer (lærerrepresentant), Merete Sandvin 
(lærerrepresentant), , Mathilde Harpestad Samuelsen (elevrepresentant) og Anne 
K. D. Grytten (sekretær) 

Forfall: Peder Usken Strand (elevrepresentant), Tina Langvik (andre ansattes representant) 
Kopi til: 

 
Sak Innhold Ansvar 

13-20 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saker til eventuelt 
  
V: Sakslisten godkjennes 
 

Leder 

14-20 Godkjenning av referat fra 29.01.20  
  
V: Referatet godkjennes 
 

Leder 

15-20 “Skolestengt og skoleåpent” 
Hjemmeskole: 

● 1.-4.trinn: 16.03 - 27.04 
● 5.-7.trinn: 16.03 - 11.05 

○ Elevene ble fulgt opp via digitale møter, mail og/eller telefon 
av ansatte. Lærerne forteller om en annerledes, men likevel 
travel periode 

○ Elevrepresentanten mener elevene ble fulgt godt opp av 
skolen og fått god hjelp av lærerne 

○ Foresatte er godt fornøyd med informasjon som skolen har 
sendt foresatte og lærernes opplegg og oppfølging av 
elever 

○ Utfordringer: 
■ I noen tilfeller har det vært vanskelig å få kontakt 

med elever og foresatte 
■ 1.trinn: Har ikke Chromebook 

Omsorgstilbud: 
● I skolestengtperioden fikk 30 elever fra 1. til 6.trinn et 

omsorgstilbud på skolen. Noen elever benyttet tilbudet daglig, 
mens andre benyttet seg av tilbudet et par dager i uka 

Alle 

 



 
 

Skoleåpent: 
● Med unntak av to trinn beholdt skolen klassene som egne kohorter. 

Da smittevernveilederen tillot alle klasser å være en kohort, ble de 
nye kohortene på 1. og 4.trinn innlemmet i sine eksisterende 
grupper/klasser. På Kampen har elevene fått et tilnærmet ordinært 
undervisningstilbud. Elevene har ulike oppstartstidspunkt, ulike 
friminutt og faste friminuttsoner som rulleres fra uke til uke. Likevel 
er det å holde avstand en utfordring for alle 
 

O: Saken tar til orientering 
 

16-20 Ny informasjon fra: 
● Elevråd: Ingen møter er avholdt grunnet smittevernhensyn 
● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO: Ingen nyheter  
● Pedagogisk personale: Ingen nyheter  
● Rektor: Organisering av skoleoppstart i tråd med gjeldende 

smittevernreglement har hatt et stort fokus. Nå er det planlegging 
av neste skoleår som får prioritet 

● FAU: Har hatt et digitalt møte:  
○ Grunnet Covid-19 har arrangement som kafeen Byhaugen 

og 17.mai fest i skolegården blitt avlyst. Dette har bidratt til 
at FAU har mistet planlagte inntekter  

○ FAU har fått avslag på søknad om midler fra Sandnes 
sparebank 

○ FAU ber skolen vurdere nøye eksterne tilbud som 
innebærer at gratisprinsippet brytes. Dette tar skolen til 
etterretning 

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

Leder 

17-20 Kap. 9A    
● Antall saker vår 2020: 2 stk 

 
O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 

18-20 Driftsbudsjett 2020 - skole  
● Endring: Inntekt: 5000,- fra FAU til “lokalt” trivselslederprogram 

 
V: Driftsbudsjettet for skole vedtas 
 

Rektor 

19-20 Driftsbudsjett 2020 - SFO  
 
V: Driftsbudsjett for SFO vedtas 
 

Rektor 

20-20 Regnskapstall pr dags dato  
● Merforbruk: 230 000,- kr 
● Skolen har brukt rundt 30 000,- i forbindelse med Covid-19 

  
O: Regnskapet pr. dags dato tas til orientering 

Rektor 
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21-20 Varamedlemmer  
● Leder og nestleder: Er hverandres vara 
● Pedagoger, andre ansatte og elever: Vara velges til høsten 
● Politisk representant: Kyle Finnesand 

 
O: Informasjonen tas til orientering. Navn på varamedlemmer skal 
være klare til første møte, høsten 2020. 
 

Alle 

22-20 Samarbeidsutvalg - Godtgjøring? 
● I følge skolesjef, Jørn Pedersen, er det tariffstridig å gi godtgjøring 

til medlemmer av samarbeidsutvalget 
● Skolene kan derimot inngå avtaler med den enkelte via deres 

arbeidsplaner 
 
O: Informasjonen  tas til orientering. 
 

Rektor 

23-20 Samarbeidsutvalg - skoleringskurs for nye medlemmer  
● Tilbakemelding fra 2 kurskvelder 

 
O: Informasjonen tas til orientering 
 

Leder og 
nest- 
leder 
 

24-20 Skolebygg, uteareal og skolehage 
● Et nytt klasserom er klargjort til høsten 
  

O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor  

Evt. Møtedatoer, høsten 2020:  
● Møtene avholdes en dag etter FAU møtene. Møtedatoer for FAU er 

ennå ikke fastlagt 
 

Jostein 
Alden 

 
Mvh  
 
Anne Kirsti D. Grytten, sekretær 
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