
Innkalling FAU møte Harstad Skole  160919 
Tid:  16.09.19. Kl 18:00 - 19:30  
Sted: Oppholdsrommet til lærerne 2.etg.  
 
 
AGENDA:  
Møteleder: Rolf Arne Iversen, FAU-leder.  
 
1) Presentasjon av medlemmer i FAU 
-Kort presentasjonsrunde.  
-Vidar Larsen som har vært rektor i en årrekke er blitt konstituert skolesjef i Harstad  
 Kommune. Han ønsket å informere om situasjonen og takke for godt samarbeid. 
Foreldregruppa takker for utmerket samarbeid og ønsker Vidar lykke til i ny stilling.  
2) Hva innebærer jobben som FAU-representant og hva skal FAU jobbe med? 
Generell informasjon fra FAU-leder om FAU sin rolle. Felles samtale om hva FAU skal jobbe med 
og hva som engasjerer foreldregruppa. Generelt sett er foreldregruppa fornøyd med forholdene på 
skolen. Tema som trafikksikkerhet og skolemiljøet er faste saker i FAU. Det har tidligere vært et 
ønske om å arrangere juletrefest for skolen. Saken følges opp i neste møte. Det er et mål at 
Harstad Skole skal bli best på TV-aksjonen, se egen sak.  
3)  Orientering fra rektor  
Kst. Rektor Kjersti Frostad orienterte om endringer i skole-ledelsen som følge av at Vidar har tatt 
over stillingen som skolesjef i kommunen.  
Satsningsområder og utfordringer 

-3% nedtrekk i budsjett.  
-Skolebibliotek, bemanning, men ikke finansiert.  
-Skolemiljøundersøkelsen. Et regionalt prosjekt, egen info sendt foreldrene.   
-Talentfabrikken, Vitensenteret, realfagssatsing 
-Lærerne i dialog med barnehager før overgang fra BHG til skolen.  
-Fornyelse av læreplan 2020.  
-Trivselsundersøkelsen.  

4) Trafikksikkerhet 
1) Sama-krysset utbedret 
2) Buss-skyss. Barn har blitt passert av bussene. Følges opp av skolen og følges opp i 

kommunalt FAU. 
3) Kulverten uoversiktlig og skolen har derfor fast inspeksjon. Det fremmes forslag om 

montering av speil og lys. Samarbeid også med Barnely barnehage ønskes. Rektor følger 
opp sammen med FAU leder. 

4) Parkeringsplass ved HIL-brakka er i følge reguleringsplan ment som dropp-sone. Flere 
foreldre uttrykket bekymring over at området angivelig benyttes til omsetning av illegale 
rusmidler. Saken følges opp av rektor  

5) Trafikk-mønsteret man ønsker rundt skolen bør kommuniseres ut til foreldregruppa. Saken 
følges opp av rektor  

6) Kvisting. FAU-leder har vært i dialog med kommunen for å få fokus på uoversiktlige 
områder på skolevei på grunn av gjengroing. FAU forutsetter at saken følges opp av 
Harstad kommune slik som tidligere avtalt i mail 

7) Refleksaksjon. Monika Fox tar ansvar på vegne av foreldregruppa for refleksaksjon.  
5) Uteområdet 
-Fra foreldregruppa stilles det spørsmål hvordan skolegården ivaretas ettersom man har registrert 
at området brukes flittig og det er stor trafikk gjennom hele døgnet. Det fremkommer det at det ikke 
foreligger fast rutine med gjennomgang av skolegården. Kameraovervåkningen virker  preventivt. 
Det fremkommer også at skolen aktivt må bestille tjenester som feiing og brøyting. FAU-leder har 
tidligere etterlyst rutiner for ivaretagelse av skolens uteområde. FAU-leder følger opp saken på nytt 
med drift-/eiendomssjef og saken vil også bli tatt opp i kommunalt FAU. 
-Vi håper å få til Islegging av ballbingen til vinteren 
-Regler for bruk av uteområdet fungerer bra. Regler er fastsatt at elevrådet.  
 
6) Gjennomgang videre møteplan, gjerne etablere fast årshjul for FAU 



Neste møter: Tirsdag 3.desember, Mandag 10 februar og mandag 27 april.  
7) Kommunalt FAU 
Revidert plan for oppvekst 2016-21 har vært på høringsrunde, men kom sent ut til FAU-ledere og 
har ikke blitt behandlet i FAU. Neste møte kommunalt FAU er 31 oktober og 5.desember. FAU-
leder og nestleder stiller.  
8) Eventuelt.  
-4.Klasse ønsker overnatting på  skolen i forb. med lesesvake.  Rektor gir tilbakemelding.  
-Det er IKKE funnet skjeggkre på skolen, men forebyggende tiltak for å unngå dette vil uansett 
iverksettes.  
-Nettvett, skjermtid. Forebyggende enhet fra Politiet ønskes tilbake. Kontinuerlig fokus, påminnelse 
aldersgrense. Vær varsom plakat. Følges opp i neste møte.  
-TV-aksjonen. CARE. Kvinnefokus, likestilling. Undervisningsmateriell på Salaby. Bruk Visma, inkl 
link til undervisningsmateriell. Ranselpost er sendt ut. Bolle og saft ved start, Pizza på returen. 40 
roder som skal dekkes i vår skolekrets. Voksne må gå sammen med elevene.  
 
 
Rolf Arne Iversen, referent.  


