
  
 

 

Referat 
 
Gruppe: Samarbeidsutvalg 
Møtested: Kampen skole, Google meet 
Møtedato/-tid: Onsdag 28.10.20, kl. 15.30  
Møteleder: Jostein Alden 
Referent:  Anne K. Drivdal Grytten 
Deltakere: Jostein Alden (leder), Beate Lea Håland (nestleder), Katrine Kulsrud Meltzer 

(lærerrepresentant), Tina Langvik (andre ansattes representant), Peder Usken 
Strand (elevrepresentant) og Anne K. D. Grytten (sekretær) 

Forfall: Frida Frøland (politisk representant) og Merete Sandvin (lærerrepresentant) 
Kopi til: 

 
Sak Innhold Ansvar 

25-20 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saker til eventuelt? 
  
V: Sakslisten godkjennes 
 

Leder 

26-20 Godkjenning av referat fra 25.05.20  
  
V: Referatet godkjennes 
 

Leder 

27-20 Møteplan 2020, høst 
● 28.10 og 25.11. Tidsramme: kl. 15.30-17.30 

 
V: Møteplanen godkjennes 
 

Leder 

28-20 Ny informasjon fra: 
● Elevråd 

○ Har hatt et møte i høst hvor representantene fra 2.-7.trinn 
har blitt kjent med hverandre 

○ Valg til ulike verv gjøres på elevrådsmøtet 03.11.20 
 

● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO  
○ Grupper/klasser er i faste kohorter inne 
○ Alle trinn med unntak av 2.trinn (pga størrelse på trinnet) 

har eget lekeområde ute som veksler fra uke til uke 
○ SFO serverer kun tørrmat og frukt/grønt, ikke varmmat. 

Matserveringen foregår i klasserommene 
○ Kohortorganisering har medført at 4 klasseklubben har 

utgått 
 

● Pedagogisk personale 
○ Solidaritetsaksjonen til inntekt for TV aksjonen innbrakte 

nærmere 60 000 kr 

Leder 

 



 
 

○ Smitteverntiltak “Hold deg hjemme selv ved milde 
luftveisutfordringer” har medført et større fravær enn 
ordinært. Det er krevende og hektisk situasjon for alle 

○ To studentgrupper fra UiS har tre ukers praksis på skolen 
dette høsthalvåret 

○ 2.-7.trinn har utviklingssamtaler i november 
 

● Rektor  
○ Ny læreplan “Kunnskapsløftet 2020” er innført dette 

skoleåret  
○ I høst tar vi i bruk et nytt skjema til utviklingssamtalene som 

bygger på kompetansemål fra den nye læreplanen 
○ Covid 19: 

■ Til tross for større fravær i personalet denne høsten 
har ingen klasser blitt sendt hjem eller hatt 
hjemmeundervisning 

■ 8 elever har vært/er i karantene. Ingen av dem har 
testet positivt 

○ Skole og SFO tar i høst imot elever fra videregående skoler 
som har praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
  

● FAU 
○ FAU har tre grupper: skolevei, skolemiljø og arrangement 

■ Skolevei gruppen er i gang med trafikkvaktordning, 
refleksvestkonkurranse og arbeider med å sikre god 
og trygg skolevei for elevene 

■ Skolemiljøgruppen har sitt første møte i november 
■ Arrangementgruppen har arrangert Byhaugkafe i 

septemer. Flere arrangement står i fare for å bli 
avlyst grunnet Covid 19 situasjonen 

○ Covid 19 situasjonen kan føre til økt redsel/angst hos 
sårbare elever. FAU vil ta initiativ til et samarbeid med 
skolehelsetjenesten 

○ ROP boenheter i Stokkaveien 33: FAU vil sammen med 
skole og SFO ta initiativ til et møte med virksomheten 

○ Svømmeundervisning som utgikk våren 2020 for 
daværende 4.trinn grunnet stengte basseng, tas ikke igjen 

○ Skoletur for 7.trinn: Driftsstyret har bestemt at det ikke 
arrangeres skoletur i regi av skolen. Skoletur i regi av 
foresatte er mulig, men da utenom elevenes undervisning. 

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

29-20 Aktivitetskalender, høst 2020  
 
O: Informasjon om aktivitetskalenderen tas til orientering 
 

Rektor 

30-20 HMS plan 2020-21  
 
O: Informasjon om HMS planen tas til orientering 
 
 

Rektor 
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31-20 Kap. 9A    
● Skolen har mottatt og behandlet 2 saker i høst  
● Sakene er pågående helt til elevene mener å ha et trygt og godt 

miljø 
 
O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor 

32-20 Regnskapstall  
● Dagens regnskapstall viser at skolen høyst sannsynlig vil gå i 

balanse ved årsskiftet når skolen mottar refusjoner fra: 
○ Kommunen, i forbindelse med Covid- 19 utlegg 
○ NAV, i forbindelse med sykefravær og 

svangerskapspermisjon 
○ Staten, i forbindelse med at 5 lærere studerer via 

“Kompetanse for kvalitet” 
○ UiS, i forbindelse med at skolen er en praksisskole for UiS 

  
O: Regnskapstallene tas til orientering 
 

Rektor 

33-20 Skolebygg, uteareal og skolehage - informasjon 
● Skolebygg: 

○ På grunn av elevvekst har skolen i år tatt i bruk ytterligere 
et klasserom i 3.etasje som sto ledig etter at den franske 
skolen flyttet ut 

● Skolehage: 
○ Det har vært mindre aktivitet i skolehagen denne høsten 

enn på vårparten 
  

O: Informasjonen tas til orientering 
 

Rektor  

Evt. Varamedlemmer 
● Alle medlemmer skal ha en vara 
● Ved fravær, må medlemmet selv informere varamedlemmet om 

deltakelse 
● Saken tas opp på neste møte i samarbeidsutvalget 

 

Leder 

 
Mvh  
 
Anne Kirsti Drivdal Grytten, referent 
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