
Fau-gruppemøte på Bergseng skole  
onsdag 12.02.2020 
 

1. Presentasjon (se oversikt vedlagt nederst) 

2. Valg av referent (Stine)  

3. Informasjon fra SU utgår pga sykdom. 

4. Gjennomgang av hva de ulike gruppene har jobbet med/skal jobbe med i 

plenum. 

• Nye Bergseng skole - gruppa  

19. mars 2020 skal de nye forslagene til plassering opp i utvalg for oppvekst og 

kultur. Uka etter skal det opp i Kommunestyret for endelig vedtak av tomt. 

Arkitekten som lagde tegninger til for studiet, er hyret for å legge frem 

alternative forslag på tomta sør for skolen og ved Froskedammen barnehage. 

Gruppa skal lage en liste over alle positive og negative forhold med de ulike 

tomtearealene. Vi har ikke behov for å bestemme hvor skolen skal ligge, men for 

å ivareta elevenes rettigheter og behov. Kjernepunktene her er: 

- universell utforming,  

- trafikksikkerhet  

- tilstrekkelig med areal  

- sentralt på Bergseng  

I tillegg til ny skole, mener vi at gymsalen bør erstattes av en fullverdig 

idrettshall, som på Seljestad. Det mangler to hallflater i Harstad og dette er en 

attraktiv bydel. Vi ønsker å samarbeide med alle idrettslag og foreninger på 

nordsida, som ser for seg at de vil kunne ha nytte av en slik hall her. I dag har de 

fleste kummerlige og trange forhold, eller må kjøre langt med barna.  

 

Gruppa tar kontakt med  

- Kommuneadministrasjonen, for å bidra med argumenter og innspill til de 

ulike plasseringene.  

- Politikere, for å komme med foreldrenes syn på hva om bør vektlegges i 

valg av tomt. Wenche kontakter Edwin Eriksen og forhører seg om møte- 

og talemuligheter på møtet i oppvekst og kulturutvalget. 



- Lag/foreninger som eventuelt vil være brukere av skolen/idrettshallen, for 

å synliggjøre behovet på nordsida. Siv/Gry Ellen holder kontakt med 

idretten. Visjonen til Harstad er «Attraktiv hele livet» … 

 

• Skolevei - gruppa 

Harstad er blitt en «Trafikksikker kommune». Det betyr blant annet at skolene 

har sendt inn planer for hvordan trafikkopplæring foregår og hvordan den 

håndteres på ekskursjoner o.l. i skoletida. Skolen, eller kommunen, har også 

ansvar for skoleveien.  

Vi er enige om at alle må spørre foresatte i sine klasser om det er farlige 

strekinger langs skoleveien. Send adresse/strekning/foto av dem til skolevei-

gruppa (Maria R. Skavås, 975 40 631, maria.rognlid@gmail.com).  

Det ble nevnt  

- bratte gang- og sykkelveier i svinger uten sikt i (Gamle ridevei)  

- busstopp uten lys (Tømmeråsen) 

- busstopp midt i veien (barna i Kaltdalen og muligens i Sørlia). Solveig skal 

ta bilder fra bussen Kasfjord, hvem kan bidra med andre bilder?  

- Enten fotgjengerstriper eller skilt (i byen) 

Vi vil ha trygge skoleveier. Tips til forbedring: 

- busstopp og fotgjengeroverganger bør lyses opp med sterkt lys 

- flere strekk krever fortau for å bli trygge 

- Bygg ut bussholdeplasser. Barna skal ikke stå midt på veien/trykt opp i 

snøskavla og vente på skolebussen. Skur? 

- 30-sone  

- forhøye fotgjengeroverganger. 

- Både fotgjengerstriper og skilt, ikke enten eller… 

Kontaktperson i kommunen er enhetsleder i Drift og utbygging: Svein Arne 

Johansen. Gruppa sender e-post med problemområder og tips til forbedring til 

han via  postmottak@harstad.kommune.no  

 

• Skole-hjem gruppa.  

Skole-hjem gruppa skal jobbe opp mot SFO. Både innhold og pris er interessant 

her.  

mailto:maria.rognlid@gmail.com
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- Gratisprinsippet har feia gjennom kommunen og resultert i innstramminger på 

barn og foreldres muligheter til å arrangere ball og annet som koster penger, på 

skolens område/organisert som foresatte. Likevel koster en SFO-plass så mye at 

foreldre vurderer om de skal ta seg råd til det, eller be barna gå hjem. Hvordan 

er dette forenelig med gratisprinsippet? Er dette en sak for FUG nasjonalt? 

Kommunen lokalt? 

- SFO-innholdet på Bergseng skole bør gjennomgås og moderniseres. I 

Islandmodellen og i flere Osloskoler, tilbys all-idrett og kulturskoleopplæring i 

SFO-tida. Lovverket åpner også opp for leksehjelp, og vi etterspør i det minste at 

de kan få anledning til å gjøre lekser om de vil. Barna bør ha mulighet til skolefri 

etter halv fem. 

Tips: 

Kultur-aktiviteter (musikk, sang, dans) – avtale med kulturskolen? 

Tur-gruppe 

Idrett (all-idrett, fotball, håndball) 

Lekser 

 

 

Hver 17. mai er det noen som lurer på fanebæring. Skal 1. eller 7. klasse bære 

skolefanen i år? Det har variert hva vi har kommet frem til, men dersom skole-

hjem gruppa innstiller at foreldre i første skal ha ansvaret (det er ikke mange 

foreldre i 7. som går i tog), så bør 7.-trinn få egen fane. Trine Solheim, Gøran 

Sofienlund, Gunn Ellen R. Krøtø og Kristin Robertsen – kan dere eventuelt bli 

enige om hvem som lager den? Vi foresatte, elevene, eller klassene som et K&H-

prosjekt? 

 

5. Neste møte for hele FAU: tirsdag 28. april 2020 kl 18-20. Gruppearbeid frem 

mot neste møte avtales mellom gruppemedlemmene. 

 

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

Oppmøte markert helt til høyre. X = møtte, grå farge = meldt frafall. 



 
 

FAU-liste med tillitsvalgte med kontaktinfo og grupper de jobber med 

 
Klassekontakt 

telefon 
e-post 

skolehjem Ny skole skolevei annet møtte 

12.02.20 

1
A 

Kristian Espenes  90133355 Kristian.espnes@kvafjord.kommune.no 
     

Torill Annie Olsen  47892149 torillannie@gmail.com 
     

1
B 

Marianne M. Ørnsrud 99256004 m_myhre@hotmail.com 
     

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

2
A 

Heidi Fagerheim  95 83 96 01 Fagerheim89@hotmail.com  
     

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

2
B 

Live Silester  911 31 424 liveandreassen@gmail.com 
    x 

Karina Solheim  971 68 707 karinasolheim@hotmail.no 
     

2
C 

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

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

3
A 

Birgit S. Hartvigsen 93696307 birgit.hartvigsen@oppvekst.harstad.kommune.no  
     

Trude Ballari 95256911 tballari@online.no 
     

3
B 

Silje Jensen  
95794172 

Silje_catrinj@hotmail.com 
     

Lise Thrane  90581908 lise@thrane.be  
     

4
A 

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

Siv Storli Olsen 97590038 sivolsen@hotmail.com 
     

4
B 

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

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

4
C 

Tom Rune Almå  90552257 tomrunn@online.no 
     

Vidar Wulff  90781923 vidarwulff@gmail.com 
     

5
A 

Elin Sandness  97077842 elin.sandness@gmail.com 
    x 

Karine Bjerkestrand  90126987 karbjer@gmail.com 
     

5
B 

Hege Kristiansen  90 09 73 17 kristhege@yahoo.no 
     

Maren Tjernsli  99 00 43 26 marentjernsli@gmail.com 
    x 

5
C 

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

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

6
A 

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

Linda Larssen  99 35 85 96 lilleloola@gmail.com  
     

6
B 

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

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

7
A 

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

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

7
B 

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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