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FAU Medkila skole 2015/2016 – AKSJONSLISTE 

 

 
Nr. Beskrivelse Ansvarlig Status Frist 

1 FAU møte #1 Britt Lukket 29.09.2015 

2 Organisere TV aksjon Medkila skole Tine Lukket 18.10.2015 

3 FAU møte #2 Vegard Lukket 03.11.2015 

4 Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær, dugnadsleder, 

representant Harstad kommunale foreldreutvalg 

Vegard Lukket 03.11.2015 

5 Høring – Fysisk kapasitet ved skolene i Harstad. Følgende ble 

spilt inn fra oss etter tilbakemeldinger: 
«- Nærskoleprinsippet gjelder for alle elever i grunnskolen og er vedtatt 

ved lov som rådmannen selv refererer til. Ved Medkila skole så kan dette 

være en problemstilling ved overgang fra barne- til ungdomsskole. For 

de Medkila-elevene som bor lengst mot sør så er det kortest avstand til 

Kila ungdomsskole. Her er det for lite kapasitet, og rådmannens 

prognoser viser at dette vil vedvare. Muligheten for å gå/sykle til skolen 

samt kostander ved bruk av buss er ikke særlig vektlagt i rådmannens 

notat. Enkelte foreldre har ytret seg negativt til at sine ungdommer må 

busses til Seljestad, all den tid det finnes et nærskoletilbud ved Kila 

skole. 

 

- Forutsigbarhet: Medkila skole sine elever opplever en variasjon fra år 

til år om det er Kila eller Seljestad ungdomsskole som gjelder. Søsken I 

same familie kan da havne på ulike ungdomsskoler, selv om adressen 

hele tiden har vært den samme. En større forutsigbarhet hadde vært 

ønskelig. 

 

Vegard Lukket 11.12.2015 

mailto:vastensen@gmail.com
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- Skolepolitikk: Nå løses disse tingene fra år til år. Det hadde vært 

ønskelig med en redegjørelse for hva man ser for seg framover og mer 

langsiktig, spesielt med tanke på hvor ungdommene på sørsiden av byen 

skal gå på ungdomsskole (dette er jo et typisk familieområde med mye 

byggeplaner og et generasjonsskifte på gang for boliger bygget på 80-

tallet). 

 

Medkila barneskole: Det har ikke kommet en eneste negativ 

tilbakemelding på at Medkila barneskole utvider sin inntaksgrense mot 

sør for å fylle opp kapasiteten ved skolen.» 

6 Manglende gatelys på skoleveien til Medkila skole (gangvei fra 

Statoil). Svar fra kommunen 06.01.2016: «Din henvendelse er 

mottatt. Takk for din melding, vi setter pris på det. Denne feilen 

er allerede registrert i vårt system. Vi jobber med saken men har 

problemer til å finne en løsning. Sannsynligvis må armaturene 

skiftes. Det kan ta tid til det blir lys igjen. Vi beklager så mye og 

skal prøve å gjøre vår beste. Mvh Javier Romero».  

=>OK nå. 

Vegard Lukket 05.01.2016 

7 Skaffer seg oversikt over økonomien/oppretter nødvendig konto 

e.l. (ta kontakt med kasserer fra i fjor) 

Kr 27.981 på konto. FAU åpner for å bruke av disse etter innspill 

fra elevrådet. 

May Lukket 12.01.2016 

 

8 FAU møte #3 Vegard Lukket 12.01.2016 

9 FAU møte #4 Vegard Lukket 15.03.2016 

10 Lage en detaljert dugnadsplan for våren 2016 og presentere 

denne på neste møte  

- 1. og 2. klasse ansvar for tynning av skog 

- 3. og 4. klasse ansvar for å flytte stein i skoleområde og male 

benker 

- 5. og 6. klasse maler musikkbingen (i samme fargestil som 

resten av bygningsmasse (rød, hvit evt. grå dører).  

- 7. klasse (elever) har ansvar for rydding til 17. maifeiring 

Trine Lukket 15.03.2016 

11 Arrangere en temasamling på nyåret. Hva kan vi gjøre som 

foreldre i barneskolen for å forhindre frafall i videregående som 

rød tråd. 

Terje 

Linda 

Britt 

Lukket 09.03.2016 

12 Bringe inn gode forslag fra Elevrådet for innkjøp av nye ting for å 

forbedre skolemiljø, kan vi som FAU gå inn for litt økonomisk 

Britt Lukket 15.03.2016 
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støtte.  -> Lekekasser 

13 Trafikk-tiltak: Risiko for påkjørsel slik det er nå. FAU ønsker 

fokus på holdninger for å unngå unødig kjøring samt at vi ser på 

muligheten for å trygge av-/påstigning ved skolen for de om 

faktisk må kjøre. Følgende tiltak ble bestemt: 

Aksjon: Bruke foreldremøtet til å oppfordre til gåing, gågrupper 

og å slippe av v/Skeidar (alle) 

Aksjon: Ta opp i elevrådet at FAU ønsker at elevene skal gå til 

skolen (Britt) 

Aksjon: Gå til skolen-aksjon, starter etter vinterferien fram til 

1.mai 2016. FAU sponser premie til beste klasse, f.eks 

kinobilletter, Sam lekeland. (Ansvarlig: Vinny) 

Vinny Lukket 15.03.2016 

14 Legge til rette for at FAU kan bruke Fronter på web. Oppe og 

går, men noe gjenstår på mappestruktur. 

Britt Lukket 30.03.2016 

15.1 Dugnad (sak fra 2014/2015):  
Festing av fotballmål: Gitt hendelser andre steder der mål har 

veltet og skadet barn stygt, så må vi sikre at så ikke skjer på 

Medkila skole. Prioritert sak i vår. 

Britt Lukket 

 

03.05.2016 

 

15.2 Dugnad (sak fra 2014/2015):  
Tynne skog rundt flaggstanga: Er blitt et kratt her. Bør 

snauhogges, men noen fine bjørker kan spares. Mulig noen 

gressfrø skal kastes på i etterkant. Forsøke å få dette området like 

fint som knausene som er vis a vis (gress og noen få busker). 

Prioritert sak i vår. 

1/2. klasse 

Trine 

Leif-Børre 

Vegard 

Lukket 

 

03.05.2016 

 

15.3 Dugnad (sak fra 2014/2015):  
Trebenker: Disse er i dårlig forfatning. Se om vi kan få noen 

bolter og litt brun maling for å shaine opp de vi har. Også 

kontakte arbeidslaget i kommunen og evt. arbeidslivslag ved 

ungdomsskoler for å se på muligheten for å få noen nye benker. 

Prioritert sak i vår. 

3/4. klasse 

May 

Asbjørn 

Ida 

Lukket 

 

03.05.2016 

 

15.4 Dugnad (sak fra 2014/2015):  
Flytte løse steiner rundt på skolegården: Liten jobb. Tas ved beste 

høve, kan skyves til høsten. 

3/4. klasse 

May 

Asbjørn 

Ida 

Lukket 

 

03.05.2016 

15.5 Dugnad (sak fra 2014/2015):  
Maling av musikkbinge: Denne males i samme fargestil som 

5/6. klasse 

Terje 

Lukket 

 

03.05.2016 
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resterende bygningsmasse (rød, hvit og evt grå dør). Se også på 

skilting av denne («Musikkbinge»). Forespørre kommunen om å 

få maling. Prioritert sak i vår. 

Tine 

Susann 

16 Foreldreklage: For dårlig ventilasjon, eksempel fra klasserom til 

2A. Ber om feedback fra rektor på tilstand og evt. tiltak. 

Britt Lukket 10.05.2016 

17 FAU møte #5 Vegard Lukket 10.05.2016 

18 Sette opp regnskap, følges heretter opp som fast punkt på møtene May Lukket 10.05.2016 

19 Sak fra 2014/2015 – Skolefotografering: 

Arbeid med lokal leverandør Kvitebjørn Foto har strandet.  

FAU anbefaler i mail til rektor 16/6-2016 å velge Foto Nord AS 

(tidligere FOVEA). Fovea er generelt billigere, har angivelig 

forbedret seg digitalt, har investert i nytt utstyr og forbedret 

bestillingssystem. Men det som veier mest er nok at skolen får det 

lettere å administre skolefotografering. Og dessverre finnes det 

ingen lokale bedrifter som vil ta skolefotografering på seg. 

Susann 

May 

Lukket 16.06.2016 

20 Trafikk: Brev til kommunen «Trygg skolevei» May 

Asbjørn 

Vegard 

Lukket 20.06.2016 

21 Trafikk: Befaring for å sikre trygg ferdsel for barna ifm. 

veiarbeid mellom Holtet og Medkila 

Vegard Lukket 20.08.2016 

22 FAU møte #6 Vegard Lukket 27.09.2016 

23 Trafikk: Melde fra om bekymringsmelding rundt veiarbeid 

mellom Holtet og Medkila til byggeledelsen 

Vegard Lukket 28.09.2016 

24 FAU møte #7  Lukket 25.10.2016 

25 Foreldreinnspill: Hører ikke ringeklokke, for svak lyd. Ber om 

feedback fra rektor på tilstand og evt. tiltak. 

(saken lukkes da FAU ikke ser at vi kan få gjort mer her, og den 

har stått åpen svært lenge) 

Britt Lukket 01.11.2016 

26 FAU møte #8  Lukket 06.12.2016 

27 Trafikk: FAU kontakter Harstad Maskin og Anlegg og ber de 

stille med en person i refleksvest hver morgen i ca 20 minutter for 

å dirigere trafikken / barna. 

Vegard Lukket 06.12.2016 

28 Foreldreinnspill: Denne ikke er tydelig nok, dvs for mye tale og 

for lite skarp ringing. Dette burde ses nærmere på. 

Britt Lukket 06.12.2016 

29 Kroppsøving: Lage en oversikt over antall gymtimer / Fysisk 

aktivitet for 1-7.trinn som oversendes FAU. Dette for å sjekke 

Svein Inge Lukket 06.12.2016 
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hvordan vi ligger an i forhold til hva rammeplanen tilsier. 

30 Trafikk: Ha en dialog med gå-gruppene fra Holtet (Helene/Tine) Helene / 

Trine 

Lukket 06.12.2016 

31 Delta i møte om trygg skolevei for hele Harstad Kommune Vegard Lukket 08.12.2016 

32 Gå til skolen: Gjennomføre gå ny gå til skolen kampanje, snakk 

med Vinny Søyland, samt forankre hos rektor/lærere 

Kjell Lukket 21.12.2016 

33 Økonomi: Sette opp regnskap for skoleåret 2015/2016 May Lukket 15.01.2017 

34 Økonomi: Ny kasserer har en handover med May Hass samt 

opprette konto 

Magnus Lukket 15.01.2017 

35 FAU møte #9  Lukket 17.01.2017 

36 Temasamling: Nettvett, Røde kors, Kors på Halsen Terje 

Rita 

John Olav 

Helene 

Vegard 

Lukket 14.02.2017 

37 Send ut klasselister for alle klasser (Britt Britt Lukket 12.03.2017 

36 FAU møte #10  Lukket 14.03.2017 

38 FAU møte #11  Lukket 08.05.2017 

39 Arrangere ny gå-kampanje fra vinterferien  Kjell Lukket 08.05.2017 

40 Det må sendes ut skriv om at snuplass i enden av gata skal 

benyttes i stedet for barnehagen som dessverre i noen tilfeller har 

blitt benyttet. 

Trafikkgrup

pa 

Lukket 18.05.2017 

41 Lage og distribuere Tidsmaskinen DVD  Lukket 18.05.2017 

42 Dugnad: Arrangere dugnad 3. mai, samle inn oppgaver til denne 

(skog, lekestativer nedslitte, slengestativ, nett fotballmål, få opp 

skilt med «Medkila skole» ved hovedinngang, spørre elevrådet 

om de har saker, fikse grillrist for gapahuk, grus til sykkelbane 

osv). Forslag om mer beverting, grillmat 

 - Gapahuk: duk & grus, fikse benker, bord og bålplass. 

(5.trinn v/Geir B er ansvarlig) 

- Atrium: fikse hellene, evt andre tiltak?? 

- Sykkelbane: fjerne stubber, legge mer grus, mm. 

- Store hytten i skolegården: vurdere å gruse under pga 

oppsamling av vann. 

- Fotballbanen: fikse målene, mm. 

- Skilt: få på plass skilt med «Medkila Skole» (Chili 

John Olav Lukket 10.06.2017 
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Harstad produserer) 

- Akebakke: rydde skog 

- Øvrig: rake og rydde hele området. 

43 Få helsesøster til å promotere det å gå til skolen på foreldremøter, 

spesielt for ny 1. klasse nå i vår 

Britt Lukket 13.10.2017 

44 Lage og sende ut ranselpost der det oppfordres til å sette barna av 

litt andre steder/litt spredt i Øvre Holtet. 

Helge / Britt Lukket 13.10.2017 

45 Kjøre Beintøft/Gåaksjonen kampanje i høst Kjell Lukket 13.10.217 

46 Arrangere FAU møte nr 1 skoleåret 17/18 Vegard Lukket 11.10.2017 

47 Velge leder til FAU (Vegard spør Kjell Søreide)  Lukket 07.11.2017 

48 

 

Ny kasserer tar kontakt med tidligere kasserer for å ordne det 

praktiske med disposisjonsrett / fullmakt til FAU-konto. 

Mads Lukket 01.11.2017 

49 Temasamling: Planlegge og arrangere temasamling  Lukket 14.02.2018 

50 Dugnad: Ny / mer utfordrende sykkelløype: til årsplan Asbjørn Lukket 15.05.2018 

51 Dugnad: Lage hinderløype i naturen bak skolen: til årsplan Asbjørn Lukket 15.05.2018 

52 Forslag: Bjørge Eilertsen er leder for realfags-gruppa og har 

tilbudt seg å komme til skolen (foreldreforedrag) for å veilede 

foresatte hvordan vi kan få bedre forståelse for realfag, samt yte 

bedre hjelp til våre barn. Overføres til egen temaforslagsoversikt. 

 Lukket  

18/17-18 Sak vedrørende Blåskjellveien, Nedre Holtet: Lage en skisse på 

dette og sender over til trafikkgruppa. 

Elisabeth Lukket 07.11.2017 

22/17-18 Vennebenk: Skaffe vennebenk til skolegården, max kr 5.000 

betales av FAU. Vennebenk skrinlegges da FAU ikke tror benken 

tjener hensikten. 

Einar Lukket 07.11.2017 

24/17-18 Lage FAUs langtidsplan for skoleåret 2017/18. Se om vi kan 

sette dato for temasamling, evt møter med skoleledelsen, etc… 

Elisabeth Lukket 07.11.2017 

26/17-18 Øvelse i tettbygd strøk: Elisabeth har sendt skriv til Kystjeger-

kommandoen og bedt om forhåndsvarsling neste gang det skal 

øves. 

Elisabeth Lukket 16.01.2018 

15/17-18 Rutiner for å få et velfungerende FAU 

- oversikt over FAU-representanter for 2018/2019: Svein Inge 

Kjell Lukket 17.01.2018 

14/18-19 Foreldreinnspill sak 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. 

Rektor Lukket 17.09.2018 

http://vennebenk.no/
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Frukten har vist seg å ha så laber kvalitet at dette er ikke av 

interesse å videreføre denne ordningen. Rektor sender ut 

informasjon om dette. 

16/17-18 Skolefordeling etter endt 7. klasse 

Resultat av behandling av virksomhetsplan 2018-21 i 

kommunestyret 8.12.17: Svein Inge. Sånn som det ser ut nå vil de 

to neste 7. klassene som går ut fra Medkila mest sannsynlig 

begynne i 8. klasse på Seljestad Ungdomsskole. Det må 

utarbeides en strategi for å følge opp ift. Skolefordeling høsten 

2020: Svein Inge. Saken tas opp igjen når den blir relevant. 

 Åpen  

19/17-18 Kroppsøving: Stortinget vedtok 7.12.17 minst én time fysisk 

aktivitet daglig for 1.-7. trinn innen dagens timetall. Skolesjef i 

Harstad kommune, Trine Halvorsen avventer retningslinjer før 

tiltak iverksettes og forventer ikke at noe settes i gang før høsten 

2018. 

 Åpen 31.12.2017 

19/17-18 Effektiv tid i svømmebassenget bør være minimum 40 minutter 

for å oppnå en tilfredsstillende læringseffekt. Fra forrige skoleår 

er effektiv tid økt fra 20 til 30 minutter i 5. klasse gjennom 

innstramming av rutinene i garderobe og dusj og busstransport. 

Kjell har tatt det opp i kommunens foreldreutvalg og følger opp 

saken videre derfra. 

 Åpen 31.12.2017 

20/17-18 

 

 

Kjøring av skispor utenfor skolen: Asbjørn 

Trase ryddes under dugnaden. Må lages en varslingsplan når 

løypene er klar. 

 Åpen  

17/17-18 Skilt «Medkila Skole»: Mads 

Mads har sendt henvendelse til Harstad Kommune, bygg og 

eiendom om de kan bekoste dette, anslagsvis kr. 18-20.000. 

Avventer tilbakemelding 

 Åpen 01.11.2018 

14/18-19 Foreldreinnspill sak 2-5:  

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 

Rektor / 

FAU 

Åpen  
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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. 

15/18-19 Sykkelstativ: 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. 

 Åpen 01.11.2018 

 


