
Referat
Gruppe: Samarbeidsutvalg
Møtested: Kampen skole, møterom 2
Møtedato/-tid: Onsdag 27.10.21, kl. 15.30
Møteleder: Jostein Alden
Referent: Anne K. Drivdal Grytten
Deltakere: Jostein Alden (leder), Lise Pedersen (nestleder), Merete Sandvin

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

Forfall/ikke
tilstede:

Joar Bersagel, Frida Førland, Brage Midthus Baardsen

Sak Innhold Ansvar
30-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt?

V: Sakslisten godkjennes

Leder

31-21 Godkjenning av referat fra 26.05.21

V: Referatet godkjennes

Leder

32-21 Ny informasjon fra:
Elevrådet:

● Leder og nestleder: Patrik fra 7C og Tormod fra 6A
● Elevrådet har fått mange saker fra klassene. De mest relevante

sakene drøftes med til rektor
● Eksempler på saker som er kommet inn fra klassene::

○ Mindre lekser høyere trinn
○ Mer varierte læringsaktiviteter i timer og mer uteskole
○ Rot i gangene
○ Feil/mangler på lekeapparater i skolegården
○ Utfordringer: I høst har det vært flere tilfeller der elever

tar/gjemmer andre elevers sko
Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO

● SFO:
○ Elever og voksne trives med grønt nivå
○ SFO skal dette skoleåret implementere ny nasjonal

rammeplan for SFO
○ Fredag 29.10 markeres Halloween

● Skolekonsulent:
○ God stemning på skolen

Leder



Pedagogisk personale
● Skole:

○ Elever og voksne trives med grønt nivå. Elever synes det
er kjekt å være i lag med venner på andre trinn og på
ulike områder i skolegården

● Rektor
○ Beintøft - gå til skolen konkurranse - Kampen skole ble

best i landet og i Stavanger. I tillegg ble tre  klasser best i
byen

○ TV aksjonen. Inntekt: 161.275,-kr. Fantastisk giverglede.
○ En av skolens avdelingsledere, Berit Lie, er

langtidssykemeldt. Fom 25.10.21 er Katrine Kulsrud
Meltzer konstituert som avdelingsleder for avdeling 3

○ Skole og SFO har høyt sykefravær, 11%
● FAU

○ Skolemiljøgruppen opphører. Oppgaver som tradisjonelt
har tilhørt denne gruppen, overføres til FAU

○ FAU vil sammen med skolen delta i den kommende
leksedebatten

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

33-21 Aktivitetskalender, høst 2021- skole
● Aktivitetskalenderen er en oversikt over høstaktiviteter på skole-

og elevnivå. Tilsvarende aktivitetskalender utarbeides for
vårhalvåret

O: Informasjon om aktivitetskalenderen tas til orientering

Rektor

34-21 HMS plan 2021-22
● En oppdatert HMS plan blir hver høst vedtatt av skolens HMS

gruppe og framlagt for samarbeidsutvalget på oktobermøtet

O: HMS planen tas til orientering

Rektor

35-21 Kap. 9A
● Pågående saker fra fjoråret: 3 saker
● Nye saker dette skoleåret: 1 sak
● Saker sendt til Statsforvalteren dette skoleåret: 0 saker

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

36-21 Regnskapstall pr dags dato
● Regnskapstallene viser at skolen (skole og SFO) har røde tall.

Medregnet i regnskapstallene ligger rundt  1 000 000 kr knyttet
til koronarelaterte utgifter i 2021. Disse utgiftene vil Stavanger
kommune dekke. Dette innebærer at regnskapstallene for skole
og SFO tilnærmet er i balanse.

Rektor
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O: Regnskapet pr. dags dato tas til orientering

37-21 Skolebygg, uteareal og skolehage - Informasjon
○ Garderober/gutter - Ferdigstilles innen midten av november
○ Radonmåling - “Hulen” har for høye verdier når

ventilasjonsanlegget er avslått, men er innenfor tillatt grense når
ventilasjonsanlegget er på. Ingen elever eller voksne er i “Hulen”
uten at ventilasjonsanlegget er på. I tillegg er ingen voksne eller
barn i Hulen over lengre tid.

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

Evt. Dårlig språkbruk blant elevene utenfor klasserommene
● Anea, elevenes representant i samarbeidsutvalget tar opp saken

i elevrådet.
● Skole- hjem konferansen 2022: Tips til tema: Banale kulturer -

drittslengingskulturer v/ Frode Jøssang

Mvh

Anne Kirsti D Grytten, sekretær
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