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REFERAT SU / SMU– MØTE VED SØRVIK SKOLE 
 
 
 

Tid: Torsdag 10.desember 2020 kl. 1145 - 1245. 
 
Sted: Sørvik skole 
 
Tilstede: Trine Hofsøy (FAU), Trond Rasmussen (andre ansatte), Magnus 
Jacobsen (elevråd), Kirsti Hansen (avd.leder / lærer), Inger Ekse (lærer), 
Eskil Kleven (politiker), Solveig Johansen (rektor) 
Meldt forfall: Dennis Christiansen 
 
 
Hva har gruppene jobbet med siden 15.oktober? 
 
Elevrådet 
Skolegården. 
 
Har vært på et BUK møte, der et av temaene var slåsskampene i Harstad. 
Det var også fokus for hvordan Harstad kommune kunne bli en god 
idrettsby for ungdommen. 
 
FAU 
Utemiljøet. 
FAU får ikke sette opp lekeapparater på dugnad pga sikkerhet. 
FAU serverer julelunsj til elevene 15.desember (pizza og brus). 
 
Lærere 
Har vært en fin høst. Elevene har håndtert reglene rundt korona på en fin 
måte. Det er ukentlige rulleringer på uteområdet. 
På grunn av korona, vil det i desember være klassevise juleverksteder, og 
klassene vil ikke gå i kirken siste skoledag. Det ser ut som elevene er 
fornøyde med alternative opplegg. 
 
SFO 
I desember er Nissemor og nisser på SFO. Elevene har sendt brev til 
Nissemor, og de får oppdrag fra henne.   
 
Årshjul for SU/SMU-møtene 
Det arrangeres 2 møter våren 2021. 
Solveig kaller inn. 
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Skoletrafikk 
Troms fylkestrafikk har endret kjøreruten for elever som bor i Fauskevåg 
og Brokvik. Dette har foresatte reagert på, da de mener dette vil være en 
trafikk-farlig vei for elevene. 
Foresatte som mener sitt barn får en farlig skolevei, må fremme begrunnet 
søknad om skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg på 
vegne av hver enkelt elev det gjelder for. 
 
Uteområdet 
Politikerne har etterspurt; hvilke behov er det på de forskjellige skolene. 
Dette skal til politisk behandling etter jul. 
Uteområdet er viktig for lokalmiljøet til Sørvik skole. 
 
Skolemiljøet ved Sørvik skole 
Elevrådsleder forteller at han har ikke hørt om elever som blir mobbet. Han 
synes lærerne jobber godt med at elevene skal ha det trygt på skolen. 
Elevene har venner på skolen, og lærerne spør hva de har gjort i 
friminuttene. Elevene er flinke til å si fra hvis det er noen som blir plaget. 
 
Sørvik skole jobber kontinuerlig med klassemiljøet. PALS og Mitt valg er to 
gode verktøy. 
 
Skolen har en velfungerende inspeksjonsplan. 
 
Det er viktig med en god dialog med foresatte og at elevene er tolerante 
med hverandre. 
 
Alle ansatte føler et ansvar for at elevene har det trygt og godt på Sørvik 
skole. 
 
FAU er fornøyd med hjem-skole samarbeidet, og synes skolen er flinke til å 
få ekstern hjelp hvis det er nødvendig. 
 
Skolemiljøet ved Sørvik skole skal være et tema på alle SMU-møtene. 
 
Eventuelt 
Branntilsyn 
Skolen fikk 2 avvik. Dialog med bygg- og eiendom om hvordan vi lukker 
avvikene. 
 
Utelyset ved gymsalen og varmen i trappa til gymsalen fungerer ikke. 
Dette meldes til vaktmesterne. 
 
 
Solveig Johansen 
Rektor Sørvik skole 
 


