
FAU møte, 21.11.19. Kl. 18.00 – 1930.

Tilstede: Trude, Katrine, Anita, Trine, Ellen, Gunnlaug, og Solveig (rektor). 

Saksliste:

- Trafikk plan.
Informasjon fra rektor Solveig Johansen at Harstad kommune vil bli trafikk sikker. 
Gjennomgang av trafikk sikkerhet før gåturer/sykkelturer. Trafikk sikkerhet gjelder i området
ved Sørvik bensistasjon (yx) og tl krysset tl hovedveien. Det mangler både lys og gangfelt er 
dårlig oppmerket.

- Informasjon at det blir ny bussleverandør i januar 2020.

- Hva er foreldresamarbeid? Hva kan bli bedre med foreldresamarbeid?

- Hva legger personalet ved Sørvik skole i foreldresamarbeid?
Vi som foreldre gir beskjed om hva som kan være utordrende. Enkelte syntes det er 
utordrende og bruke Visma Flyt skole, spesielt når en har elever på ulike skoler. Foreldrene 
som er tlstede ved FAU møtet syntes det er passelig med elektroniske sms-er fra Sørvik 
skole. Foreldrene ønsker å få en oversikt over ulike sms-nr tl de ulike lærerne. Dete er for å 
ha en oversikt over hvem vi skal sende en sms tl, når vi trenger å gi en beskjed om vårt barn.
Foreldrene syntes det er fot å få ukeplan tlsendt på mail tl de ulike klassene. Det er blit et 
bedre samarbeid mellom foreldrene og Sørvik skole med den nye rektoren. Foreldre har 
varselsplikt hvis barn er hjemme fordi det gruer seg tl å gå på skolen.

- Antall lærere som har inspeksjon.
Det er bestandig 4 av personalet fra Sørvik skole ute i friminutene. Kan fort bli konfikter i 
busskø, og mangel på personal tl køen.

- Elever som føler seg krenket i busskøen, før det ringer inn, eller i friminutene.
Elever som føler seg krenket i busskøen, før det ringer inn, eller i friminutene kan ta kontakt 
med kontaktlærer ved Sørvik skole.

- Utviklingssamtaler
Sørvik skole gir informasjon gjennom 2 utviklingssamtaler vedrørende dit barn i løpet av et 
skoleår. Hvis foreldre trenger yterligere informasjon om sit barns trivsel ved skolen, kan de 
spørre kontaktlærer om mer info hvis de er bekymret.

- Hva forventes av FAU fra Sørvik skole?
Sosiale miljøer utenfor skolen. Eksempelvis arrangere vennegruppe. Dete er ikke pålagt. 
Eventuelt bruke Gapahuken ret ovenfor Sørvik skole og arrangere aking om vinteren, der en
griller pølser og møtes for at barna og foreldrene skal bli mer kjent med hverandre.

- Foreldremøte.



Ta opp ulike temaer på foreldremøtene, eller eventuelt få faglig innput om et bestemt 
tema. Arrangere sosiale kvelder, for eksempel eter et foreldremøte. Eksempelvis spise 
kveldsmat på skolen før jul for hele klassen.

- MOBILBRUK VED SØRVIK SKOLE
Sørvik skole er en mobilfri skole. Hvis elevene har mobiltelefon med seg i sekken, skal den 
være avslåt. 

- Foreldre må snakke med sine barn/sit barn.
- Foreldre må snakke med sine barn/sit barn i ulike situasjoner som har oppståt den 

og den dagen. Ble situasjonen løst av de selv, eventuelt hvis det ble en konfikt, eller 
måte de oppsøke en av personalet tl å løse situasjonen.   

- Skolesamarbeid.
Skolesamarbeid – samtale om dete på FAU møtene. Hva er blit bedre? Hva kan gjøres 
bedre? 

- Juletrefest ved Sørvik skole blir ikke arrangert i romjula i år.

- Sørvik skole har fåt store tv-er (som et svært netbret) tl bruk av IKT i 
undervisningen.

- Møtedag i FAU.
Møtedag i FAU blir hver 6. uke på torsdager. 

- Neste møte blir 9. januar 2020, kl. 18.00.

Referent: Ellen Johnsen 


