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SAKSLISTE 

 

Sak 38/18-19: Opprop / presentasjon – Carl-Henrik 

Thomas 

Cathrine 

Carl Henrik 

John Magne 

Mads 

Kristin 

Helge 

Tor Reidar 

Tine 

Einar 

Anja, rektor: (deltok kun innledningsvis pga sykdom). 

 

Sak 39/18-19: Godkjenne innkalling og saksliste - Carl-Henrik 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 



Sak 40/18-19: Godkjenne referat fra møte 06.11.2018 - Carl-Henrik 

Godkjent. 

 

Sak 41/18-19: Info fra rektor 

Ingen info fra rektor.  

 

OPPFØLGINGSSAKER 

Sak 17/17-18: skilt Medkila Skole 

Mads jobber videre mot kommunen. Aksjon: Mads 

 

Sak 18/17-18: trygg skolevei 

Intet nytt å melde. Ingen nye aksjoner satt. 

 

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

Ikke noe fremdrift. Purrer på henvendelse sendt ut til leverandør. Ønsker gjerne hjelp av andre i 

gruppen dersom noen har tid og anledning. Aksjon: Einar 

 

Sak 50/17-18: koding 

Helene Engebø (foresatt) har vært innom noen klasser i desember og gjennomført tema koding. Veldig 

positive tilbakemeldinger. 

  

Sak 15/18-18: sykkelstativ (eventuelt) 

tilbakemelding fra kommunen er at skolen selv må stille med midler. John Magne sjekker mulighet for å 

søke ulike fond for å kunne motta støtte. Stikkord: trygg skolevei, bedre helse, etc.  Aksjon: John Magne 

 

Sak 33/18-19: Temadag 2019 



Helsesøster (Bibbi) på skolen bekrefter at hun kan stille. Kristin (FAU) forsøker i samarbeid med henne 

og spisse tema. Aksjon: Kristin 

 

Helge (FAU) kontakter Anne Karin Arvola for å få henne inn som foredragsholder også. Aksjon: Helge. 

Mariell (Temaansvarlig FAU) var dessverre ikke tilstede, men Carl-Henrik kontakter henne. Aksjon: Carl-

Henrik. 

Dato for temadag settes til 27.februar 2019, kl. 18-20. 

 

 

 

 

NYE SAKER 

Sak 42/18-19: Mulig innkjøp av mobilt lydanlegg som kan benyttes i skolegård/gymsal 

Be om oppdatert tilbud fra Marios musikk på høyttaler + mikrofon. Gitt ramme på ca 7.000kr 

godkjennes dette av FAU og Mads kjøper inn dette. Aksjon: Einar og Mads. 

 

Sak 43/18-19: Referat fra møte i Harstad kommunale foreldreutvalg (HKFU) 20.11.2018 

Se eget vedlegg i møteinnkallelse fra Carl-Henrik. 

 

Sak 44/18-19: Mediedekning av hendelser i ungdomsmiljøet i Harstad og ulovlig deling av bilder på 

nett 

HKFU ønsker å være en bidragsyter i forhold til Harstad kommune sitt forebyggende arbeid, og det er 

ønskelig at alle foreldre på skolene i Harstad gir en tilbakemelding på følgende spørsmål:      

• Er alle kjent med saken? 

• Hva erfarer man i eget ungdomsmiljø? Tenker på uro, «snakkis», bekymringer ol. 

• Hva VET vi foreldre egentlig om våre barns bruk av sosiale media? 

• Noen som har ideer på konkrete tiltak som kan gjøres for å treffe ungdommen mer direkte?  

• En ny vinkling for å få ungdommen til å virkelig forstå konsekvensene av en slik handling? 

• Vårt mål må være å forsøke å samle foreldre. Få opp øynene våre. Våge å tenke at «Det kan faktisk skje 

mitt barn også».  

 



FAU ønsker ikke at dette sendes ut via Facebook i fare for uønskede diskusjoner, men heller at Anja 

sender ut pr mail / Visma og at vi som FAU minner om dette via FB. Aksjon: Carl-Henrik kontakter Anja. 

 

Sak 45/18-19: Forslag til revidert prosedyre for gratisprinsippet i grunnskolen 

Skolesjefen i Harstad ber om tilbakemelding på forslag til revidert prosedyre av alle FAU og SU i 

kommunen. Frist for tilbakemelding satt til 31.01.2019. Det er satt ned egen gruppe i FAU bestående av 

Kristin, Tine og Carl-Henrik. I utgangspunktet betyr dette at klassekasser / skoleturer må avvikles. I 

tillegg må vi se på hva dette vil bety for 17.mai feiring ved Medkila skole der 6.klasse er ansvarlig og 

mottar 50% av overskuddet denne dagen gir. Aksjon: Tine, Kristin og Carl-Henrik. 

 

Sak 46/18-19: Gjennomgang av åpne saker Aksjonslista: Carl-Henrik 

Helge informerer at scooterspor vil bli kjørt innen kort tid, ref tidligere referater. 

 

Sak 47/18-19: Foreldreinnspill 

Hvem er det som bestemmer skoleruta? ref 3 ukers juleferie 2018. Aksjon: Anja 

- be foreldrene om innspill, via klassens Facebook-gruppe / e-post / foreldremøte 

- husk å informere foreldrene etter møtene           

 

Sak 47/18-19: Eventuelt 

FAU ønsker tidligere beskjed / mer forutsigbarhet om valg av ungdomsskole for 7.trinn. Aksjon: ingen, 

må følges opp. 

 

En liten foreldregruppe ved Medkila skole har kontaktet en foreldregruppe ved Kila skole som tilsammen 

skal jobbe frem forslag / plan for hvordan vi kan få re-åpnet de gamle ungdomsklubb-lokalene ved Kila 

skole. I dag har ungdommen få slike steder de kan møtes. Vi ønsker ikke at Kanebogen senter skal være 

samlingssted for slik aktivitet. Einar informerer FAU utover våren angående fremdrift. Aksjon: Einar 

 


