
Referat møte FAU Medkila Skole 01.12.2020 

(Grunnet den pågående Corona-pandemien ble møtet arrangert via Teams) 

Sak 26/20-21 Opprop/Presentasjon - Carl Henrik 

Til stede på møtet: 

1 trinn: Linn Skjevling 

2A: Trine Elise Solgård 

2B: Mona Gravrok 

4 trinn: Carl-Henrik Siebke 

5A: Hilde Mari Santocono 

5B: Terje Andreassen 

6 trinn: Stine Tveten 

 
Fravær: Representanter fra 3A, 3B, 7A og 7B var ikke til stede 

 

Sak 27/20-21 Godkjenne innkalling og saksliste – Carl-Henrik  

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 28/20-21 Info fra rektor  

Rektor deltar ikke på møtet. Avd.leder Lisbeth Bredahl stiller i stedet. 

 

 

OPPFØLGINGSSAKER 

Sak 14/20-21: Planlegging av Temadag 2021 

• Dato satt til 17 februar 

• Tema: Forebygging rus/kriminalitet/slåssing blant ungdommer i nærmiljøet 

• Leder natteravnene Hanne Holte kan stille som foredragsholder 

• Elisabeth Solheim fra barnevernet kan høyst sannsynlig stille (venter endelig bekreftelse) 

• Temadag har blitt holdt i skolens gymsal tidligere. Korona-forbehold- evt gjennomføres 
alternativt sted p.g.a avstandsregler o.l. ift. antall fremmøtte 

 
Høyst aktuelt tema ift. hendelser med slåssing blant ungdom i Harstad siste tiden. 

Fokus på dette også i HKFU. PÅ møte i Forebyggende Forum 20.11 deltok politiet, som forteller at de 
har stort fokus på dette. Viser seg å være en liten gruppe ungdommer (5-7 stk) som danner indre 



kjernen. Politiet i Harstad samarbeider med politiet i Tromsø, som har hatt et U-16 prosjekt-
forebyggende arbeid på ungdomsskolenivå, for å bedre kunne håndtere lignende problemstillinger 
der. Mentorer (mellom 18-22 år) har blitt satt inn for å «snakke» ungdommens språk. Jobber for flere 
fritidstilbud (ikke bare idrett), for å få ungdommen bort fra gata. Prøver å oppnå mestringsfølelse 
blant ungdommene. Politiet i Harstad og Tromsø søker sammen midler fra staten for å jobbe mer 
med dette fremover. 

 

Sak 23/17-18 Utsmykking av skolen med ulike læringstiltak 

• Senab Eikeland Nord har gitt tilbud. Sendt bilder av gradeskiver på gulv v/dør. Pris: <20 stk: 
1500 kr pr stk, eksl montering og frakt. Pris >20 stk: 1500 kr inkl montering og frakt. Finnes 
også andre typer utsmykninger, f.eks til trapp 

• Pris pr. stk. er 1500,- inkl. frakt og uten montering på plassen. 

• Pris for 20 stk. er 1060,- stk. inkl. frakt og montering på plassen. Totalt 21200,-. 

• Pris for 30 stk. er 899,- stk. inkl. frakt og montering på plassen. Totalt 26970,-. 

• Prisene er eks. Mva. 

• Hva er ønsket/behovet på Medkila skole. Avklares med rektor. Avd leder Lisbeth tenker først 
og fremst mellomtrinnets arealer. 

• Bør søkes om støtte til dette, da det vil kunne bli for kostbar ift. FAUs midler. 

 

 
Sak 23/20-21: Prosjektplan uteområdet Medkila skole 

• Prosjektgruppe: Terje, Mona og Carl-Henrik 

• Sendt søknad om støtte til oppgradering uteområdet til Troms Holding. Søkt om 700 000 kr. 
Har oversendt prosjektplan. Styremøte 17 des, da avgjøres det hvem som får støtte. 

• Også vært i kontakt med leverandører av lekeapparater. Fått tilbud fra UNIKA om at det kan 
lages en arkitektskisse av uteområdet. Betyr ikke at en må velge denne leverandøren, men 
hjelper oss i prosessen 

• Terje informerer om søknadsfrist Samfunnsløftet. Neste søknadsfrist er 1 mars 

• Stine tipser om Equinor-midler, søknadsfrist 30 april (opp mot 100 000 kr) 

• Linn tipser om Nordlaks-midler, søknadsfrist i mars-21 

• Undersøker muligheter hos Tian-gruppen 

• Alle midler monner, store og små. Viktig å søke flere steder 

• Er opprettet en gruppe i Teams, hvor prosjektplanen ligger og utvikling/progresjon i dette 

 

NYE SAKER 

Sak 30/20-21: Mulig opprettelse av Natteravn-gruppe i Medkila 

 

Etter initiativ fra FAU på Seljestad ungdomsskole er det opprettet en prosjektgruppe som skal se på 
mulig Natteravn-grupper på Seljestad, Kanebogen, Kila og Medkila. Det er i dag allerede en gruppe i 
Breivika/Ruggevika.  
 

 

Det finnes allerede en natteravnsgruppe i Seljestad-området. Ønskelig at den utvides til Kila-Medkila 
og Kanebogen-området. Utfordrende å få foreldre til å stille opp (mellom kl 18-22 fre og lør kvelder). 
Ikke vært et fast opplegg på Seljestad, men avhengig av om foreldre stiller.  
 



Natteravngruppen på Seljestad har egen Facebook-gruppe hvor det er mulig å melde seg som 
natteravn. Egne organisatorer som fordeler ressursene. Natteravn-gruppa har kommunikasjon med 
politiet- om de vet om noe spesielt så skjer i byen som natteravnene bør være oppmerksom på. Har 
foreløpig vært mest uskyldige ungdomsaktiviteter. 
 
Det ble tatt opp på møtet hvorvidt det er behov for natteravner i Medkila-området. Usikkerhet rundt 
det. Inntrykk av at ungdommene trekker mot andre områder (Breivika har hatt egen /foreldre-
natteravnsgruppe, i forbindelse med hendelser der siste tiden). 
 
Forslag: Informere foreldre til barn på Medkila skole om tiltaket natteravn. Visma? Tas opp med 
rektor. Bør foreldrene bli flinkere til å åpne hjemmet for ungdommene på kveldstid? Begrenset med 
fritidstilbud i Medkila, foruten org.aktiviteter/idrett. Finnes lokaler på Kanebogen skole. Hva brukes 
de til nå? Kan lokalet åpnes for ungdom? Involvere politikere for støtte? 
 

Sak 33/20-21: Eventuelt 

Foreldreinnspill før møtet: 

 

• På nytt innspill om farlige trafikksituasjoner på veien ved skolen og ved fotgjengerovergang 
nedi veien for skolen. For trangt å passere to biler, snuing på dropsone, rygging inn/ut av 
dropsone, for rask fart, uoversiktlig fotgjengerovergang nedi veien (brukes av mange barn 
morgen og ettermiddag). Diskuteres mulige tiltak: Visma-melding til foreldre- oppfordre til å 
slippe av barna lenger nede (XL bygg), samt forsiktighet rundt kjøring og parkering i 
dropsone. Dialog med ansatte i Høgholtet barnehage som også bruker denne veien (samt de 
kan ta det videre med foreldre som henter barna sine i barnehagen). Trengs det mer lys over 
dropsone/vei? er svært mørkt i vinterhalvåret, noe som gir dårligere sikt. Evt koble inn politi- 
få dem til å iverksette politikontroller 
 

• Farlige lekeapparater i uteområdet til skolen. Hovedsakelig lekeapparat oppe mot høyre for 
inngangen til skolens område. Avd. Leder Lisbeth forteller at det har vært en befaring i 
uteområde. Flere slitte lekeapparater som trenger betydelig oppgradering og bør skiftes ut, 
men kun gapahuk er ansett som farlig for barna, p.g.a hull i taket. Gapahuken er blitt fjernet. 

 


