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HARSTAD KOMMUNE   

 Medkila skole Vår dato: 17.09.2018 Vår ref. 

    

 Referent: Einar Brennhaug Karlsen Deres dato Deres ref. 
    

    

    
Referat fra møte i FAU 17.09.2018 fra kl.20:00 til 22:00 (personalrommet) 
 

 

Tilstede: 

Elisabeth 

Carl Henrik 

Anja (rektor) 

Tine 

Tor Reidar 

Helge  

Marit 

Hanne-Lill 

Jon Magne 

 

VIKTIG: all FAU-info som har vært lagret på Fronter må legges over til One-Drive da Fronter skal avvikles 

(til fordel for Visma Flyt). Aksjon: Svein Inge Johnsen. 

 

Sak 5/18-19: Status økonomi  

Saldo pr 1/1-18: 37.917,08kr 

Saldo pr 14/9-18: 31.345,48kr 

De store postene dreier seg om innkjøp av sportsutstyr til klassene etter ønske fra elevrådet. Inntekt 

FAU kommer fra 50% av inntekten fra 17.arrangement på skolen. 



 

Sak 6/18-19: valg 

Leder   - åpen 

Nestleder  - Carl Henrik  

Tine   - ansvarlig for årshjul 

Dugnadsansvarlig - Helge Vasseng 

Kasserer  - Mariell (ikke tilstede, så bekreft gjerne) 

Gå til skolen-ansv. - Tor Reidar Fure 

Sekretær  - Einar Brennhaug Karlsen 

May og Asbjørn fortsetter i trafikkgruppa. 

 

Sak 7/18-19 Info fra rektor V/Anja Storvoll 

 Ønsker økt fokus på godt og konstruktivt samarbeid mellom skole/hjem.  

 Etter en hendelse i 7.trinn der mobiltelefon har blitt observert i en guttegarderobe er det ønske 

om at mobiltelefoner samles inn hver morgen og deles ut etter endt skoledag. Dette støttes av 

FAU. 

 Skolekjøkken: stengt pga manglende renhold. Skjeggkre er funnet. Renholdsleder og leder for 

bygg&eiendom ved Harstad Kommune er involvert i denne saken, men FAU oppfordrer rektor til 

å kontakte mattilsynet (eller et annet uavhengig organ) for grundig kontroll når kjøkkenet først 

er stengt. Grundig renhold er allerede utført! 

 Av nytilsatte ved skolen nevnes Bjørg S. Johnsen i administrasjonen (avd.leder mellomtrinn og 

koordinator) og Heidi Holm som ny lærer. 

 Ny SFO-leder: Linda Andersen vil være på plass ca 24.oktober. 

 Jobbes videre med endelig avklaring om hvor avgangselevene skal starte på Ungdomsskole. 

 

Sak 8/18-19: plan for skoleåret / årshjulet 

Elisabeth sender ut redigert forslag. Datoer for alle FAU-møter 2018/2019 fremkommer der. (Årshjul må 

legges ved som vedlegg til dette referat). 

 

 



Sak 9/18-19: Dugnad 

Asbjørn (dugnadsansvarlig) lager skriv som sendes ut til alle foresatte snarest via Visma og ranselpost. 

Dugnad avholdes i uke 39. 

 

Sak 10 og 11/18-19 info fra siste møte i KFU og SU 

Intet nytt å melde. Vår deltaker savner med struktur på nevnte møter. 

 

Sak 14/18-19 foreldreinnspill 

1. Melk og frukt ved Medkila skole: Fortsatt nei til sjokomelk med samme begrunnelse som sist 

vedtatt. FAU og skolen ønsker heller ikke at Evelyn på kontoret skal bruke mye av sin tid til å 

administrere utdeling av dette. Frukten har vist seg å ha så laber kvalitet at dette er ikke av 

interesse å videreføre denne ordningen. 

2. sykling til / fra skole: minne om trafikkregler og forsiktighet.  

3. åpningstider SFO: det er kommet inn ønske om SFO kan åpne 07:15 i stedet for 07:30. Rektor 

sjekker med SFO-personell og kommer med tilbakemelding. 

4. inspeksjon: noen elever føler seg ikke trygge da det viser seg at noen «soner» av skolen gås det 

ikke inspeksjon på. Rektor tar dette opp blant lærerne slik at hele skolegården skal være dekket. 

5. garderobeplass for mellomtrinnet: det er for lite hyller til disse elevene (innspill fra 5b). Rektor / 

FAU ser på muligheten til å få til en midlertidig ordning med ekstra hylle med kroker inntil skolen 

har midler til å anskaffe noe mer av permanent karakter. Mulig det finnes noe nede i kjelleren 

på skolen som kan flyttes opp. 

 

Sak 15/18-19: eventuelt 

FAU skal sende henvendelse til bygg&eiendom for å høre om de kan sette opp tilsvarende stativ som 

f.eks. Kila skole har. Pr dags dato er det ikke noe sykkelstativ på skolen. 

 

 

Referent: Einar Brennhaug Karlsen 


