
FAU-møte 22. september 2020 

På grunn av en misforståelse/ kommunikasjonssvikt mellom Fau-leder og rektor, ble 

innkallinga bare publisert på Facebook, samt på vismamelding samme dag. Vi beklager 

overfor de som ikke rakk å områ seg, og takker for at så mange likevel kunne komme.  

 

1) Presentasjon av FAU-medlemmene, samt et kort referat fra forrige møte.  

- Se liste over de 16 som kom helt til sist. 

- Det var ingen kommentarer til referatet fra sist møte. 
- Valg av Maria Solberg som referent 

 

2) Valg av nye styremedlemmer til FAU: 

- Stine Solheim og Hege Hagen er valgt til nye styremedlemmer av året. 

- I styret sitter for øvrig Stine larsen (leder), Gunn Ellen Rye Krøtø (nestleder), og 

Solveig Valberg Lund. 

 

3) Valg av representanter til SU/SMU (samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget): 

- Stine Renate Larsen og Maria Solberg er representanter, og Gunn Ellen Krøtø 

stiller som vara. 

- Neste SU-møte er tirsdag 29. september kl. 15.30 

 

4) Skole-hjem-gruppa skal jobbe videre med: 

- Ulike forslag til vårfest. Pga. kovid-19-situasjonen ønsker skolen gjerne å få noen 

innspill på alternativer til den tradisjonelle vårfesten. F.eks. en todelt løsning, for 

at ikke hele skolen skal måtte samles samtidig. F.eks. et opplegg for 1.-3. klasse, 

og et annet opplegg for 4.-7. klasse.  

- SFO jobber nå med å forbedre tilbudet sitt. Kristin informerer om at hun skal ta 

kontakt med kulturskolen for å se om det er mulig å få til et samarbeid med dem. 

Hun ønsker samarbeid og innspill fra skole-hjemgruppa velkommen. 

- Nettvett. Det er laget en plan kommunen følger på nettvett fra helsestasjonen og 

ut skoleløpet. 

- Gratisprinsippet – det ble vedtatt veldig streng tolking av gratisprinsippet i 

kommunen i fjor, men skal opp til vurdering og revidering jevnlig.  

- Planlegge dugnad i skolegården? (Se dugnadsgruppa lenger ned) 

 

5) Ny skole-gruppa skal jobbe videre med: 

Her kom det frem at Hinnstein AS har fått i oppdrag å vurdere de ulike tomtene for så 

å komme med forslag til valg av tomt for ny skole. Hinnstein har vurdert tomtene ut 

ifra blant annet klima og grunnforhold, trafikksikkerhet, samt nærhet til 

utfartsplasser, for å nevne noe. Det ser ut til at Mustaparta foreløpig kommer noe 



bedre ut enn Tofta når det kommer til blant anna trafikksikkerhet, temperatur og 

grunnforhold.  

 

Ny skole-gruppa oppfordres til å kontakte kommunen/Hinnstein for å påse at de 

legger frem sin konklusjon i kommunestyremøtet i november. Forhåpentligvis vil vi 

da få en endelig avklaring på hvilken tomt man går for. 

 

6) Skolevei/Trafikkgruppa: 

- Er skoleveien trygg? Hva bør gjøres noe med?  

- Ved nytt skolebygg er det viktig at trafikkgruppa er i forkant og kommer med 

kommentarer og forslag til plan for en mest mulig trafikksikker skolevei enten 

skolen legges til Mustaparta eller Tofta.  

- Følge opp politiske vedtak om fortau og utbedring av vei. (Harstad pakken, 

kommunal trafikksikkerhetsplan?)  

- Jobbe med forbedring av droppsoneproblematikken. (Kan for eksempel 

busslomma være «åpen» som droppsone på gitte tidspunkt? Dvs etter at bussene 

er kjørt/før de kommer?) 

- Parkering i forbindelse med foreldresamtaler/manglende sådan. Hvordan kan vi 

løse det? 

- Jobbe for fortau i 4km radius rundt skolen? (så langt barna må gå til skolen/ikke 

får busskort)  

- Skole-eier har ansvar for trafikksikker skolevei, skjer det noe der? Kontakte 

ansvarlig for «safe community» med de bekymringsmeldingene vi ikke fikk svar 

på i fjor.  

- Busstransport, avstand og covid-19 

- annet?  

 

7) Skolegård/dugnadsgruppa: 

Selv om det skal bygges ny skole, så vil det ta noen år før den står ferdig. Rektor ser 

at det er behov for litt vedlikehold på uteområdet, og vil gjerne ta elevgruppa med på 

en runde for å høre om de har noen idéer til forbedringer av uteområdet som ikke 

koster så mye. F.eks. har elevene hatt stor glede av tauene som kom opp tidligere, og 

det var forslag til en byggesone, ny skateboardrampe etc. Det kom også forslag om å 

søke om midler til å forbedre skolegården.  

 

(Dersom det ikke blir en egen skolegård/dugnadsgruppe, så tar skole-hjem gruppa 

tak i dette.) 

 

NB! Alle gruppene avtaler egne gruppemøter for å jobbe videre med sakene de har ansvar 

for. Liste med gruppetilhørighet for de øvrige medlemmene og kontaktinfo kommer så snart 

lista med foreldrekontakter fra skolen er klar. Meld meg om du har noen ønsker for gruppe. 

Neste fellesmøte for FAU blir enten i november eller januar. Innkalling med dato kommer. 



Til stede på møtet (Delt opp i gruppe-arbeid) 

Rektor  

Kristin Solheim 

 

Skole-hjem gruppa: 

Maria Solberg 6B 

Stine Solheim 1C 

 

Trafikkgruppa: 

Stine L. Dowrich 4B 

Marianne M. Ørnsrud 5B 

Tom Rune Almå 5C 

 

Ny skole-gruppa: 

Stine Larsen 7A (FAU-leder) 

Aleksander Olsen 3B 

Jakob Kulseng Hansen 3C 

Rasmus Moxnes 1B 

Gunn-Ellen Rye Krøtø 5B 

Raymond Grønning 7B 

Ørjan Ursin 1C 

Hege B. Hagen 6A 

Maritha Jensen 6A 

Merethe Aune Gjelberg 5A 

 

Skolegård/dugnadsgruppa: 

 


