
Referat fra FAU-møte 09.04.19

Til stede:

Rektor - Solveig Johansen

Økonomiansvarlig – Trine Hofsøy

For 4. klasse – Lennart Lind

For 5. 0g 7. klasse – Anita Andreassen

For 6. klasse – Henny Erstad

Sak 1 - Elevundersøkelse

Elevundersøkelsen er tat på hele mellomtrinnet, men obligatorisk for 7. trinn. 

Ståstedsanalyse og elevundersøkelse (7. trinn) skal gjennomgås i lærerkollegiet. Lærerne skal jobbe 

med disse to i mai. viktg at alle lærere er tl stede etersom disse danner grunnlag for videre 

utviklingsarbeid.

Generelt set veldig fornøyd med tallene for 2d019. 2d punkter hadde svak nedgang, men ellers er det 

en økning på samtlige punkter ift i for. Tallene er også gode sammenlignet med Harstad for øvrig, 

Troms og også nasjonalt. Selv om resultatene er gode fortseter arbeidet med å holde resultatene, og

kanskje tl og med øke resultatene også tl neste år. Fokus på kontnuerlig jobb med disse.

Resultatene for 5. og 6. klasse er også gode.

Sak 2d - Ordensreglement for Sørvik skole

Revidert i 2d015. Det konkluderes med at reglementet er i tråd med forskrif om ordensreglement for 

grunnskolen i Harstad som ligger i bunn, og det er ikke nødvendig å endre på disse nå.

Sak 3 - Referat fra HKFU-møte

Gratsprinsippet har vært et omfatende tema gjennom hele året, men vanskelig å lande diskusjonen.

Mange diskusjoner frem og tlbake, og neste skrit nå er at rektorene i kommunene skal komme tl en

konklusjon. Vi avventer og håper på snarlig avklaring. 

Det diskuteres Sørvik skoles praksis i slike saker, og vi konkluderer med at vi følger de gjeldende 

regler. Det presiseres at det ikke skal føres lister over hvem som baker, koker kafe, har med kjeks og 

kaker osv. tl arrangementer. Oversikt på klassenes facebooksider bes sletet når arrangementene er 

avslutet, slik at man ikke har historikk over hvem som har gjort hva fra tdligere år.

Eter inspirasjon fra Medkila FAU beslutes det å lage en oversikt over hvilke saker som er oppe tl 

behandling i FAU, tltak som skal gjennomføres, hvem som har ansvaret for gjennomføring og status 

for gjennomføring. Oversikten legges på skolens hjemmeside slik at alle kan følge med på saksgangen

i sakene hos FAU.

Sak 4 - Parkering og kjøring på skolens område

Det er fremdeles mange som kjører opp tl skolens inngang, og ikke følger instruks om å slippe 

elevene av i droppsonen. Der ble sendt ut et skriv om trafkksikkerhet i uke 14, og 

foreldrekontaktene bes også om å ta opp situasjonen i foreldremøtene. Det er viktg at foreldre som 

kjører barna tl skolen tar sikkerheten på alvor og følger skolens reglement om bilfrit skoleområde.

Rektor undersøker om det fnnes alternatve tltak for å få mer tyngde bak reglementet.

Referent: Henny Erstad




