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HARSTAD KOMMUNE   

 Medkila skole Vår dato: 06.11.2018 Vår ref. 

    

 Referent: Einar Brennhaug Karlsen Deres dato Deres ref. 
    

    

    
 

Tilstede: 

Stine 

Cathrine 

Carl Henrik 

John Magne 

Einar 

Tor Reidar 

Kristin 

Gry 

Mads 

Tine 

 

Sak 31/18-19: Valg av nestleder 

Ny nestleder I FAU for skoleåret 1018/19 er Helge Vasseng. 

Ny dugnadsleder blir Gry (tidligere Helge Vasseng) 

SU-representant foruten om leder/nestleder er Einar. 

 

Sak 32/18-19: info fra rektor 

• Mobilhotell er innført, dvs telefonene samles inn ved dagens start og låses inn enten på 

klasserom, eller på arbeidsplass til lærer dersom det ikke finnes låsbart skap på klasserommene. 



• FAU har fått egen mappe på hjemmesiden til skolen. Innlogging via Visma. Rektor sørger for at 

denne info kommer ut til alle foresatte via ukeplan til elevene. Aksjon Anja. 

• Harstad kommune har eget skriv med prosedyre for Håndtering av krenkende handlinger. Her 

har Medkila skole laget noen tilleggspunkter der eksisterende prosedyre var mangelfull. (se 

vedlegg). 

 

Sak 17/17-18: skilt Medkila Skole 

Mads får ikke svar fra kommunen. Vi vurderer å avlegge personlig besøk hos bygg og eiendom for å 

komme i videre dialog. Aksjon: Mads / Einar 

 

Sak 18/17-18: trygg skolevei 

Intet nytt å melde. Tar kontakt med trafikkgruppa for å «blåse liv» i pågående og evt nye saker. Må høre 

med May Jørgensen Hess og Svein Inge Johnsen om de har noe nytt. Aksjon: Carl Henrik. 

 

Sak 23/17-18: utsmykking av skolen med ulike læringstiltak 

Ikke noe fremdrift. Jobber videre med saken og kanskje be om å få tak i noen prøver, f.eks. gradskive 

som legges på gulv ved inngangsdør til klasserom. Ønsker gjerne hjelp av andre i gruppen dersom noen 

har tid og anledning. Aksjon: Einar 

 

Sak 50/17-18: koding 

28.november 2018 kommer Helene Engebø til Medkila skole for å informere ansatte ved skolen. 

 

Sak 15/18-18: sykkelstativ (eventuelt) 

John Magne har fått en kontaktperson innenfor bygg og eiendom og tar videre dialog, samt jobber frem 

prosjektet med skisser, økonomi, etc. Aksjon: John Magne 

 

Sak 33/18-19: temadag 2019 

Forslag til tema som kom opp  

• Grensesetting i ulike kontekster:  



o Egen kropp / grenser 

o Sminke / bekleding 

o Mobilbruk (sosiale media) 

o Online spill / spilleavhengighet 

 

Forslag til foredragsholdere som kom frem var Anne Karin Arvola (Helge Vasseng kontakter henne). 

Når det gjaldt kropp og grensesetting ble det foreslått helsesøster på skolen (Bibbi) og Åsa Karlsen 

(Kristin tar kontakt med dem). 

 

Tentative datoer for temadag er satt til 20. eller 27.februar 2019. 

 

Sak 35/18-19: foreldreinnspill 

• skadedyr på skolen: viser seg at disse nok dessverre har kommet for å bli, men info burde 

komme fra kommunen v/bygg og eiendom. Anja tar aksjon / kontakt med dem. 

• Leksehjelp: meldes om få voksne tilstede: Anja mente denne situasjonen skulle være under 

kontroll nå, men tar en sjekk omkring denne saken. Aksjon Anja. 

• Undervisning i tresløyd: er på gang. Ikke noen kjente hindringer som tilsier at dette skal utsettes. 

• Manglende inspeksjon på nedsiden av skolen: rektor har delt uteområdet inn i ulike roder, så 

også dette området skal være dekket av en voksen-person. Ber om forståelse for at de ikke kan 

være på alle steder til enhver tid. 

• Lydanlegg som kan benyttes ute i skolegården / inne i gymsal ved arrangement ved f.eks. 

trivselslederne kjører eget opplegg, bli med dansen, etc… Sjekker mulighet / pris med Marios 

Musikk. Aksjon Einar. 

• Kart som brukes ifbm innsamlingsaksjoner (ansvarlig 6.klasser) må oppdateres. F.eks. er ikke 

Breivikhaugen med på dagens kart. Aksjon ikke satt…  

 


