
 

 

 

 

          SELJESTAD BARNESKOLE   
 

___________________________________________________________________________ 

Skolevegen 34 Tlf:    77 02 63 40 Hjemmeside: 

9407 HARSTAD Fax:   77 02 63 41 http://www.seljebs.com 

E-post: seljestad.barneskole@harstad.kommune.no 

Referat fra SU-møte 05.10.15 klokken 19.30. 

 

Tilstede: 

Eskil Remme Kleven  Rektor 

Victoria Spry Hansen  Elev 

Eirin Marthinussen  Lærer  

Ketil Holthe   Lærer 

Gunn Wilsgård  Andre ansatte  

Silvia Klo   FAU 

Cathrine Lindrupsen  FAU 

 

 Saker:  

1. Konstituering 

a. Leder i FAU leder også SU 

 

2. Referat fra FAU – aktuelle saker som drøftes der. 

a. Leder i FAU gjennomgikk sakene fra FAU-møtet. SU stiller seg bak at rektor 

fra Digermulen skole inviteres til Seljestad og at det da gjennomføres som ett 

felles FAU/SU møte. Kunnskap er viktig i denne sammenhengen. Rektor vil 

presisere at foreldreengasjement er viktig for barn læring, og det er mange 

måter å oppnå dette på. En invitasjon vil være innhenting av kunnskap som må 

sees i lys av vår egen skole.  

i. Temakveld data og nettbruk på sees i sammenheng med flere skoler. 

Kanskje vi da kan få tilgang på bedre forelesere? 

b. Det ble en god drøfting av dette der alle bidro med innspill. Rektor inviterer 

Digermulen skole hit i samarbeid med leder i FAU/SU. 

3. Tilsyn elevenes læringsmiljø. 

a. Rektor gjennomgikk tilsynet ved skolen. Skolen er godkjent som videre drift 

med noen få avvik.  

4. Eventuelt 

a. Elevrådet ønsker basketballkurv ved skolen. Rektor ser på dette sammen med 

lærer som er ansvarlig for uteområde. Vi vil gi tilbakemelding fra elevrådet. 

b. SFO ønsker gjerde langs seljestadhallen om opp mot skolen. Rektor spiller 

dette inn mor Harstad kommune. I ball-ingen er noen planker løse. Disse må 

fester skikkelig igjen. 

c. Hvis lekestativet på baksiden av skolen blir borte kan det planeres det og 

kanskje blir en ballbane – eksempelvis håndball. 

d. Rektor har kanskje fått tak i flere lekeapparat som stod igjen på Seljestad 

barnehage. Om disse kommer til skolen skal flere av disse plasseres utenfor 

SFO området. Viktig å ikke komme i konflikt med slåballbanen som er der. 

 

Eskil Remme Kleven    

Referent 


