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HARSTAD KOMMUNE   

 Medkila skole Vår dato: 12.03.2019 Vår ref. 

    

 Referent: Steve Nygård Deres dato Deres ref. 
    

    

    
Til stede: 

Rektor: Anja 

1a: Stine 

1b: Katrine 

2: Carl Henrik 

3a: 

3b: John Magne 

4a: Mariell 

4b: Thomas 

5a: 

5b: Tor Reidar 

6a: Gry 

6b: Kristin 

7a: Steve 

7b: Mads 

 

Sak 50/18-19: Opprop/pres: 

Ok. 

 

Sak 51/18-19: Godkjenning av innkalling og saksliste: 

Godkjent. 



 

Sak 52/18-19: Godkjenne referat fra møte 6.11.2018: 

Godkjent. 

 

Sak 53/18-19: Info fra rektor: 

Rektor informerer om at sykefravær blant lærere/ansatte i 2019 vært 15,9 %. Dette er en økning på 2 % 

fra fjoråret og er ifølge rektor alt for høyt. Det har vært en del langtidssykmeldinger og noen av disse er 

på vei tilbake. Klassene 7a og 7b har av denne grunn vært uten kontaktlærere over lengre tid. Disse 

klassene har hatt en ustabil lærersituasjon over flere år. For å løse det som gjenstår av et viktig siste 

skoleår på barneskolen vil det hentes kontaktlærere fra andre klasser for å få stabilitet i 7. trinn. Dette 

iverksettes fra 25 mars 2019. 

Det ble også informert om at skiløype rundt på skoleområdet er ønskelig å bruke. Rektor etterlyser 

informasjon til skolen slik at de er informert om at denne er klar til bruk. 

 

OPPFØLGINGSSAKER 

Sak 17/17-18: Skilt Medkila skole: 

Saken må meldes inn til rette instans i Harstad Kommune. Rektor sørger for dette. Pris på et skilt vil 

være ca kr 25.000,-. FAU synes ikke det er rett at de skal dekke dette, og har bestemt at de ikke vil gjøre 

det. Dette da det ikke «gagner» elevene. 

 

Sak 18/17-18: Trygg skolevei: 

Intet nytt her. 

 

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

Intet nytt her. 

 

Sak 15/18-19: Sykkelstativ: 



Det er foreslått at HASVO (INKO AS) kan gjøre dette. Det er lite støtte og hente fra Harstad Kommune. 

Kanskje dette punktet kan linkes opp mot punktet om «Trygg skolevei» (Sak 23/17-18). Det kan også 

søkes om støtte fra Sparebank1 etc. 

 

NYE SAKER 

Sak 54/18-19: Evaluering av Temakveld 27.2.2019: 

Det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger angående dette arrangementet. Bortsett fra at det 

kanskje var litt dårlig lyd enkelte steder, særlig når publikum skulle stille spørsmål.  

Det er et ønske at dette arrangementet fortsetter.  

 

Sak 55/18-19: Referat fra møte i Harstad kommunale foreldreutvalg (HKFU) 5.2.2019 

Leder i FAU Carl Henrik er nestleder i HKFU og deltok på dette møtet. Han kan gi tilbakemelding om at 

dette utvalget ikke fungerer som ønskelig. Han tar tak i dette utvalget og ser på vedtektene slik at et kan 

få dette opp å gå. Neste møte i HKFU er 4.4.2019 

 

Sak 56/18-19: Status gratisprinsippet i grunnskolen: 

Harstad Kommune har kommet med kraftige innstramminger når det gjelder klassekasser/kontoer. 

Dette skal avvikles innen juni 2019. Det er bestemt at årets 17 mai-arrangement skal gjennomføres og 

overskuddet skal som tidligere deles mellom FAU og årets 6-trinn.  

HKFU (nevnt i sak 55/18-19) skal gjøre et forsøk på å påvirke kommunestyret i forhold til dette med 

klassekasser. Kommunestyremøtet er 11 april 2019. 

Et forslag kan være å opprette en skolekasse i stedet for klassekasser. Disse midlene kan brukes til å 

kjøpe inn ski, akebrett etc som elever som ikke har dette kan låne på skidager og andre arrangementer i 

regi av skolen, slik at gratisprinsippet opprettholdes.  

 

Sak 57/18-19: Arrangementet 17 mai på Medkila skole: 

Foreldre på 6 trinn er allerede i gang med å planlegge dette. Dette ser ut til å gå som planlagt. 

 

Sak 58/18-19: Gjennomgang av åpne saker «Aksjonslisten»: 



Stadig flere punkter «lukkes». Denne listen er gull verdt for fremtidens FAU-styre da alle kan følge med 

hva som har vært tatt opp tidligere og hvordan status er. 

 

Sak 59/18-19: Foreldreinnspill: 

Intet nytt. 

 

Sak 60/18-19: Eventuelt: 

Ingen saker tatt opp. 

 

Sak 61/18-19: Evaluering av møtet: 

Hjemmesiden til skolen oppdateres i disse dager.  

 

 


