
Fau-møte på Bergseng skole 14.01.2020 
Til stede var 17 foresatte (se vedlegg nederst) og etter hvert rektor Kristin. 

1. Presentasjon 

Alle på møtet presenterte seg. 

Diskusjon på hvor referatene bør publiseres. Vi kom frem til at hjemmesidene til 

Bergseng skole, under fanen FAU samt legges på Visma ville fungere bra. Skolen 

oppfordres til å sende ut meldinger med påminnelser om Fau-møter og 

informere om at referater nå finnes i Visma.  

 

2. Valg av referent og evt kommentarer til referat fra sist møte 

Referent Trine Solheim. Det var ikke innvendinger på forrige møte sitt referat. 

3. Skoleveier på Bergseng 

Tom Rune Almå informerte. Man er avhengig av tilleggsbevilgninger for å få 

tryggere skolevei. Ved «Stene» det er forslag å legge gangvei helt i ytterkant av 

busstoppet slik at dette blir tryggere. Det skal fortsatt fungere som busstopp for 

buss i begge kjøreretninger. https://www.harstad.kommune.no/kunngjoering-av-offentlig-

ettersyn-detaljregulering-for-busstopp-bergseng-skole.6272826-452768.html (Se kart) Frist for 

innspill er 7. februar. Det ble foreslått at skolevei-gruppa skal kommentere 

ovenfor kommunen at man er undrende til at dette foreslås nå, når 

skoleplasseringen ikke enda er vedtatt, og det kanskje vil måtte bli endringer 

som følge av mulig kulvert. Andre forslag for videre jobb med skoleveien er 

opplyste fotgjengeroverganger, 30-sone og forhøye fotgjengeroverganger. 

Utfordringer? Sjekk med egne barn/de foresatte dere representerer om det har 

vært noen nestenulykker siden sist. Hvordan er skoleveien til barna? Det kom 

ingen nye opplysninger frem om nestenulykker.   

Det ble fortalt på møte at en forelder stod med gul refleks-vest for å synes, men 

på vei over Kilhusveien måtte hun hoppe unna trailer som kom i stor fart.  

4. Nye Bergseng skole  

Gunn-Ellen informerte. Det ble vedtatt at Bergseng skal få ny skole i 

kommunestyret i juni 2019. Forslag om mulige plasseringer utredes, og i mars 

2020 skal de nye forslagene til plassering opp i Kommunestyret for endelig 

vedtak. Fau mener Tofta-tomta, som er flat, lettere å utnytte og ligger fint til, er 

det beste alternativet. Positivt om denne tomta; nærhet til turområder og natur 
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i Folkeparken, samt Pump-tracken. Sentralt i forhold til transport/logistikk og til 

byens servicetilbud. Stort ønske om idrettshall i nærheten – dette er en attraktiv 

bydel.  Ønsker å samarbeide med alle idrettslagene mm. på Nordsida, som i dag 

har kummerlige og trange forhold. Gruppa skal lage en liste over alle positive og 

negative forhold med de ulike tomtearealene. Det å ha skole på den bratta 

tomta ved siden av der skolen ligger i dag er ikke bra for hverken universal 

utforming eller trafikkbildet/skoleveien. 

5. Skole-hjem gruppa.  

«Det må en landsby til for å oppdra et barn»: Hvordan hjelpe hverandre? 

Godt klassemiljø-aktiviteter; Det er blitt oppfordret til at vi foresatte finner på 

aktiviteter med barna klassevis. Trygghet for barn og voksne i å bli bedre kjent 

med hverandre. Det er flere klasser som har gjort små og store aktiviteter med 

god stemning. Kommunikasjonen mellom foreldrene har stort sett gått via 

Facebook, og noe gjennom Visma. Ellers har det vært lapper og «klasseprat» slik 

at barna også snakker om det. Erfaringen viser at det er lettere (sosialt for de 

voksne) om man finner på en aktivitet å gjøre sammen. Tipps nevnt på møtet: 

Gapahuk-middag i Folkeparken, baking og ballspill på skolen, fjæratur. 

Bør foresatte/skole-hjem gruppa ha noen tanker om innetider i de forskjellige 

alderstrinnene? Se Island-modellen. Er dette noe å ta opp på foreldremøtene? 

Rektor ønsker mer foreldreaktivitet og diskusjoner/involvering på 

foreldremøtene. Innspill til tema ønskes. 

17.mai feiring på skolen? Bergseng velforening er spurt om de kan ha 

arrangement på skolen 17. mai. 

6. Hva rører seg i kommunen? Kort referat fra HKFU (Harstad kommunale 

foreldreutvalg) Torgeir/Stine Torgeir informerte.  

HKFU; her er det representanter fra alle skolene i Harstad. Temaer er blant 

annet trygg skolevei, safe community, gratisprinsippet, nettvett, revidering av 

«strategisk plan», info om jobb mot ny læringsplattform, rusforebyggende 

arbeid. Info rundt budsjettkutt og at 5-6 stillinger i skoleverket i Harstad skal 

bort. 

Rusforebyggende gruppe i HKFU ønsker representanter fra Bergseng 

velkommen i gruppa. Noen som vil være med? Nysgjerrig? Se denne linken for 

mer info: https://www.harstad.kommune.no/foreldreutvalg.467381.no.html 

https://www.harstad.kommune.no/foreldreutvalg.467381.no.html


7. Rus i kommunen - rus på Bergseng? Det er ingen tilbakemelding om rus på 

Bergseng skole. Foreldrene ønsker fortsatt informasjon og forebyggende arbeid. 

Skole-hjem gruppa vurderer videre skritt. Rektor forteller at det er programmer 

på skolen som skal øke selvfølelsen til barna (www.linktillivet.no). Barna leker på 

Bergseng skole, selv avgangselevene – og det er veldig positivt!  

8. Eventuelt nytt fra SU/SMU (samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget) - nytt fra 

elevrådet? Det var ingen nyheter herfra. 

9. Rytmen på skoledagen. Hva synes de ulike trinnene om den endra rytmen på 

skoledagen med 90 min. økter? Sjekk gjerne med egne barn og de andre 

foresatte dere representerer om noen har kommentarer. For å få skoledagen til 

å fungere smidigere ifht skoleskyss/busstider ble det satt inn 90 minutters-økter. 

Elevene starter også 15 minutter tidligere hver dag og slutter tidligere 

annenhver fredag. Det kom ingen tilbakemelding fra foresatte om at dette ikke 

fungerer. De 90 minuttene brytes opp, slik at økene ikke føles så lange. Ofte 

brukes øktene til stasjonsarbeid, hvor man varierer med ulike oppgaver. 

10.  Økonomi og søknad om midler.  

- Fyrverkeri fakkeltog. Fyrverkeriet sponses av FAU-midler. 

- Avslutning 7. trinn. 7 a og b klasse kommer til å søke om inntil kr 5.000,- til å 

arrangere avslutningsfest for trinnet våren 2020. 

Vårfesten – ønsker FAU at denne skal fortsette? Enstemmig JA! Godt for å bli 

kjent og se barna i aktivitet. Vårfesten er eneste inntektskilde til FAU. 

11.  Rektors spørretime: Nytt om elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, fag-

fornyelsen eller annet? Mer info etter 21/1. 

Fagfornyelsen – ny lærerplan fra 2020. Fagene vil da bli mer sydd sammen. 

Stikkord: praktisk, tverrfaglig, lære å lære, dybdelæring, kreativitet, tenke nytt, 

det å forstå er viktig. 

Ny skole er ønskelig! Temperatur og inneklima er utfordrende. Det er 

utfordringer på «Blåskolen» så vel som på «Rødskolen» Det skal være møte med 

tekniske etat i kommunen nå for å forsøke å løse noen av utfordringene. 

12.  Eventuelt: Neste møte blir 12/2. Da vil det være mer informasjon fra SU/SMU 

og tid for arbeid i gruppene.  

13.  Vedlagt: Liste med tillitsvalgte med kontaktinfo og grupper de jobber med. 

Oppmøte markert helt til høyre. 

http://www.linktillivet.no/


 

 Klassekontakt telefon 
e-post 

skolehjem Ny skole skolevei annet til stede 

14.1.20  

1A 
Kristian Espenes  90133355 Kristian.espnes@kvafjord.kommune.no     - 

Torill Annie Olsen  47892149 torillannie@gmail.com     - 

1B 
Marianne M. Ørnsrud 99256004 m_myhre@hotmail.com      

Cecilie Rørvoll  95228216 cecilie.rorvoll@harstad.kommune.no      

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

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

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

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 93696307 birgit.hartvigsen@oppvekst.harstad.kommune.no      - 

Trude Ballari  tballari@online.no     - 

3B 
Silje Jensen  95794172 Silje_catrinj@hotmail.com      

Lise Thrane  90581908 lise@thrane.be      - 

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

Siv Storli Olsen 97590038 sivolsen@hotmail.com     meldt frafall 

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

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     meldt frafall 

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

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

Linda Larssen  99 35 85 96 lilleloola@gmail.com      - 

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,   

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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