
FAU-møte på Bergseng skole 
Tid: 23.september 2019 kl. 17.30-19.00 
Sted: Lærerværelset 
Til stede: Se liste over oppmøtte og valgte grupper sist i dokumentet. 
 
1. Velkommen!  

- Vi presenterer oss og velger sekretær: Gunn Ellen Rye Krøtø. Rektor Kristin Solheim er også 

tilstede og informerer. 

 

2. Hva er FAU, SU, SMU og HKFU? 

- se vedlagte presentasjon fra rektor Kristin Solheim, evt. FUG.no eller udir.no   

Foreldrerådet og foreldrenes arbeidsutvalg:   

 Samarbeidsutvalget: 

 

.     Skolemiljøutvalget (SMU): 

 



 

- Valg av SU-representant/vara:  

Torgeir Torgersen(6b) og Wenche N. Hanssen(4b) (begge er valgt, og vurderer fra møte til 

møte hvem som har mulighet til å komme) 

 

3. Skole-hjem samarbeid 

- Gratisprinsippet (rektor) se vedlagte vedtak fra kommunestyret.  

- Fau har midler som elevrådet og klasser kan søke på (ved f.eks. leie av hytte for klassetur. Vi 

er med og støtter de som arrangerer fakkeltog nyttårsaften med fyrverkeri, kan dekke deler 

av leia i Sollia, og bidrar til lekeapparater i skolegården.) 

- Nettvett – Kommunen jobber med mer organisert informasjon fra fødsel og ut skolen. 

Politiet og helsesykepleier skal samkjøre informasjonsmøtene og komme med informasjon til 

flere klassetrinn, for både elever og foreldre.  

- Skole-hjem gruppa har ansvar for vårfesten. 

 

4. Ny skole  

- Første tertial 2020 skal tomta velges. Det blir ikke bygd på nåværende tomt.  

- Hva blir vår oppgave fremover? 

Hold trykket oppe mot politikere og administrasjon. Bygge skole med fullverdig idrettshall 

(innspill fra Siv Olsen). Det er stort press på treningstider for idrettslagene i kommunen. 

Samtidig jobbe for at det kan være et lokalt «kulturhus». Jobbe jevnt fremover, holde 

trykket, for å holde tidslinjen. Ny skolegård-gruppa legges inn i ny-skole gruppa. 

 

5. Skolevei/trafikkgruppe 

- Er skoleveien trygg? Hva bør gjøres noe med?  

Det har blitt jobbet godt med dette i flere år. Fortsatt problematisk ifht smale veier og 

foresatte som fortsatt kjører opp til skolen. Mange taxier som ikke ønsker å kjøre opp til 

skolen på grunn av uoversiktlig trafikkbilde med mange biler og barn. Det rapporteres om 

flere som kjører Svanehalsen, der det er gjennomkjøring forbudt. «Jokerkrysset» er også 

prekært, samt fokus på hvordan man kjører i Stallheimveien og Gamle ridevei. 

- Status veipakken. Ligger inne planer om fortau langs Stallheimveien, men er langt nede på 

listen, er i fare for å falle ut. 



 

6. Plan over gruppemøter/FAU-møtene dette skoleåret.  

- Hva vil vi jobbe med? 

Gruppene delte seg i tre og snakket om fremdriften. Vi avtalte nytt felles gruppemøte på 

skolen onsdag 23. oktober kl. 18.00. 

1) Skoleveigruppa  

a) skal ta kontakt med Fred Fredly og etterspørre informasjon om veipakken og 
fremdriftsplan for Bergseng. NB: Svar på mail 24.9.19:  

Hei igjen! 

 

Jeg var ikke på jobb i går, mandag. Derfor intet svar før FAU-møtet ditt. 

Reguleringsplan for Stalheimveien/Gamle Ridevei nærmer seg ferdigstillelse. – Men med den uavklarte 

situasjonen rundt merfinansieringen av Harstadpakken så har vi ikke økonomiske midler for verken videre 

planlegging eller bygging. Så videre arbeid er helt avhengig av utfallet til merfinansieringen. 

 

Busstoppet ‘Meisestubben’ er jo under bygging og vil stå ferdig i løpet av året. Noe leveringstid på leskur 

så det vil bli montert litt senere når det kommer. 

 

Jeg kjenner ikke til at det foreligger planer om bygging av fortau langs med Bergsbakken eller om det er 

planlagt dropsoner. 

 

Håper i alle fall at svaret var litt avklarende. 

 
--- 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fred Erik Fredly 

Prosjektleder 

Drift og utbygging 
Harstad kommune | Hársttáid suohkan 
Mob: 48134330 

fred.fredly@harstad.kommune.no 
www.harstad.kommune.no 

 

b) Kan vi endre på bussholdeplassene for å bedre skoleveien? 

c) Jobbe med å identifisere trafikkfarlige punkt langs skoleveiene til Bergseng, og finne ut 

hva vi kan bidra med. («Safe community»?) 

2) Ny-skolegruppa - flere saker å jobbe med: 

a) Fullverdig flerbrukshall for ulike idretter, møte med idrettsrådet og evt park- og 

idrettsrådgiver  

b) Lokalt kulturhus, møte med kommunen 

c) Holde oss orientert om når kommunen (Jan Dag Stenhaug) har dannet en gruppe som 

skal jobbe videre med lokasjonsspørsmålet. – Be om et møte med dem straks denne 

gruppen er på plass.  

3) Skole-hjemgruppa  

a) Hvilke følger får gratisprinsippet for skole-hjemsamarbeidet? 

mailto:fred.fredly@harstad.kommune.no
http://www.harstad.kommune.no/


b) Hva gjør at vi trives på Bergseng/eleven trives på skolen? Hva kan vi foreldre bidra 

med? 

c) Vårfestplanlegging utsettes til våren. 

 

7. Eventuelt 

- Endring på klokkeslett for oppstart skoledag – dette ble gjort pga mye venting på bussen 

både morgen og ettermiddag for ca 100 elever. Det var ikke mulig å få TFT til å endre på 

busstider bl.a. pga. samkjøring av barne-, ungdoms- og vgs-skoleelever.  

- Litt info om samarbeidsprosjekt, kartleggingsundersøkelse. 

 

Kontaktinformasjon og grupper for FAU 2019/20  
Markert med gult hvem som var tilstede på møtet 23. sept.2019. 
 Klassekontakt telefon e-post 

skole-
hjem 

Ny skole skolevei annet 

1A 
Kristian Espenes  90 13 33 55 Kristian.espnes@kvafjord.kommune.no     

Torill Annie Olsen  47 89 21 49 torillannie@gmail.com     

1B 
Marianne G. Myhre  99 25 60 04 m_myhre@hotmail.com 

    

Cecilie Rørvoll  95 22 82 16 cecilie.rorvoll@harstad.kommune.no     

2A 
Heidi Fagerheim  95 83 96 01 Fagerheim89@hotmail.com      

May Britt Pettersen  41 44 79 48 Maybrittp85@gmail.com     

2B 
Live Silester  911 31 424 liveandreassen@gmail.com     

Karina Solheim  971 68 707 karinasolheim@hotmail.no     

2C 
Maria R. Skavås  975 40 631 maria.rognlid@gmail.com  

    

Lene Kulseng-Hansen  917 62 280 lenekulsenghansen@gmail.com     

3A 
Birgit S. Hartvigsen  birgit.hartvigsen@oppvekst.harstad.kommune.no  

    

Trude Ballari  tballari@online.no 
    

3B 
Silje Jensen  95794172 

Silje_catrinj@hotmail.com 
    

Stine Leier  95051546 Stine_leier@hotmail.com     

4A 
Kristin V. Hagerupsen  97 14 77 85 kristin.vik@live.no 

    

Siv Storli Olsen  sivolsen@hotmail.com     

4B 
Wenche N. Hanssen  41428196 wnh1976@hotmail.com    SU/SMU 

Tove Anita Nilsen  99 04 30 87 tove.anita.nilsen@gmail.com      

4C 
Tom Rune Almå  90552257 tomrunn@online.no     

Vidar Wulff  90781923 vidarwulff@gmail.com     

5A 
Elin Sandness  97077842 elin.sandness@gmail.com     

Karine Bjerkestrand  90126987 karbjer@gmail.com     

5B 
Hege Kristiansen  90 09 73 17 kristhege@yahoo.no     

Maren Tjernsli  99 00 43 26 marentjernsli@gmail.com     

5C 
Lill H. Jørgensen  90 61 36 48 Lilljorgensen@hotmail.com     

Ann Rotli  90 97 77 61 ann_mars3@yahoo.no 
   Styret, 

nestleder 
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6A 
Stine R. Larsen  41 20 42 19 stinerl@gmail.com 

   Styret, 

Leder 

Linda Larssen  99 35 85 96 linda.larssen@hlkbb.no     

6B 
Torgeir Torgersen  90 61 12 25 torgeir.torgersen@gmail.com     SU/SMU 

Solveig Lund  99 01 68 55 Solveig.lund@oppvekst.harstad.kommune.no 
   Styret, 

sekretær 

7A 
Trine Solheim  90 82 71 59 t.s@eiendomsmegler1.no 

    

Gøran Sofienlund  90 15 04 03 goran.sofienlund@gmail.com     

7B 
Gunn Ellen R. Krøtø  95 24 30 22 gunnellen@hotmail.com    Styret 

Kristin Robertsen  91 66 88 22 dittin80@gmail.com     
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