
Referat møte FAU Medkila Skole 03.11.2020 

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

 

Sak 19/20-21 Opprop/Presentasjon - Carl Henrik 

Til stede på møtet: 

1 trinn: Linn Skjevling 

2A: Stine Bentzen (vara)  

2B: Mona Gravrok 

4 trinn: Carl-Henrik Siebke  

5A: Hilde Mari Santocono 

5B: Terje Andreassen 

6 trinn: Stine Tveten 

7A: Mette Andersen  

 

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

 

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

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 21/20-21 Info fra rektor  

Rektor informerer følgende:  

- Det har vært en nedgang i sykefravær blant ansatte ved skolen. Nedgangen er betydelig, fra 

9,4 til 3,3. En del er langtidssykemeldte, som gjør det mer forutsigbart.  

- Smittevernreglene er strammet inn. Reglene blir stadig tatt opp, og inntrykket er at elevene 

er flinke på dette.  

- Det har tidligere vært utarbeidet en beredskapsplan for skolene i Harstad. Videre skal det 

være et møte med ledelsen angående strategi ved eventuell smitte ved skolen(e).  

- Spørsmål om hvorvidt det er avklart hva som skjer med 7 klassene til høsten. Anja har 

etterlyst svar, har ikke mottatt noe enda. Forespeilet at klassene muligens blir delt, på grunn 

av liten kapasitet på Kila på nåværende tidspunkt. Vil bli videreformidlet så snart det 

foreligger et svar. 

 

 



OPPFØLGINGSSAKER 

Sak 18/17-18 Trygg skolevei 

- May og Asbjørn har vært i dialog med kommunen.  Det jobbes fortsatt med parkeringsplass 

og droppsone.  

- Det er håp om fortgang i saken (fortsatt uavklart).   

 

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

• Har sendt henvendelse til Scanmark og fått en indikativ pris på 40.000,-. Har sendt søknad til 

Sparebank 68 Nord om mulig støtte.  

• Avslag fra Sparebank 68 Nord på søknad om støtte til dette. May ser på andre alternativer 

 

Sak 8/19-20 Eventuelt/foreldreinnspill  

Lekeapparat/uteområdet 

 

- Klatrestativene vil kunne bestå inntil videre, frem til nye er på plass da de ikke utgjør en fare 

(bare slitte).  

- Gapahuken utgjør en fare og vil bli tatt ned i nær fremtid.  

- Fin lekeplass i Tovik som består av tømmer. Derimot en dyr løsning, og anslått til å koste 

rundt 500 000,-.  

- Tidligere blitt foreslått tuftepark. En komplett tuftepark er anslått til å koste rundt 250 000,-.  

Prisen inkluderer ikke frakt og montering.  

- Andre forslag kan spilles inn.  

 

Sak 21/19-20 Hvilke nye saker skal FAU på Medkila Skole fokusere på fremover? 

• I 2021 har Medkila Skole 25-års jubileum. Hva skal gjøre ifb med dette? 

• Trygg skolevei 

• Rusforebyggende arbeid 

• Uteområde skolen 

 

 

Sak 14/20-21: Planlegging av temadag 2021  

 

Ulike personer/instanser er spurt om å ha foredrag på temadagen for 2021:  

- Helsesykepleier Lisbeth Karlsen. Hun var positiv, men usikker om det lot seg gjøre og skulle gi 

tilbakemelding.  

- Barnevernstjenesten stilte seg veldig positiv til det. Vi venter på endelig svar fra dem.  



- Forebyggende enhet ved Politiet, men ikke blitt spurt ennå. Forslag om Marius Bergan ved 

Politiet kan være en aktuell kandidat (?) 

- En mulighet er en kombinasjon av innlegg fra Politiet og Barnevernstjenesten.  

 

NYE SAKER 

Sak 22/20-21: Referat fra møte i HKFU 13. oktober 2020 

 

- Stiftelsesmøte ble holdt 13.10 og neste møte vil bli holdt 26.11. 

- Carl-Henrik ble valgt til leder i HKFU og Jan Erik Winter nestleder.  

- Dersom man har saker en ønsker skal bli tatt opp i HKFU, kan dette meldes inn. Skolesjef 

Vidar Larsen er til stede på disse møtene.  

- Diverse temaer er aktuelle; rus, nettvett og «utfordringen med hærverk mm» i området 

Rugevika/Breivika den senere tid. Natteravn har av den grunn blitt aktive i dette området på 

kveldstid i helgene. Leder for Natteravn i Harstad, Hanne Holte, er invitert til møte i HKFU.  

HKFU har også mulighet å komme med innspill i enkelte saker som er på høring og av betydning for 
skolen. Eksempelvis var det nylig en sak på høring hvor det var foreslått å legge om FAU. Det var av 
HKFU vurdert til ikke å være en bedre løsning 
 

Sak 23/20-21: Prosjektplan uteområdet Medkila skole. 

- Prosjektgruppe er blitt opprettet. Gruppen består av Terje, Mona og Carl-Henrik.  

- Terje har utarbeidet et forslag/skisse som ble presentert.  

- Forslag til endringer i uteområdet er blant andre: 2 nye klatrestativer i skolegården, ny 

gapahuk (med ny plassering), sykkelløype bak skolen og bru over bekken. Også forslag om ny 

droppsone plassert nedenfor skolen.  

- Positiv respons fra FAU og ingen forslag til endringer i prosjektplanen.  

- Forslag om å søke tilskudd der det er mulighet på et tidligst mulig tidspunkt. Plan om å søke 

tilskudd fra tidligere Troms kraftselskap med frist 10.11.  

- Anja presenterte forslag til Vidar Larsen hva angår kostnader for Medkila skole. Estimatet var 

på 400 – 600 000,-.  

- Vidar Larsen har gitt uttrykk for at estimat over kostander tilknyttet oppgradering av 

uteområdet/lekeapparater generelt var lave fra skolene i Harstad. Han justerte opp 

kostnadene med x 2,5. Dette utgjorde en samlet kostnad på 30 millioner med plan på 4 år 

(2021-2024).  

- Det er behov for en god tegning/oversiktsbilde over uteområdet på skolen, som vil være 

gunstig ved søknad om tilskudd. Dersom noen har mulighet til å ta bilde med drone, 

eventuelt tegne en oversikt er det ønskelig at vi kommer i kontakt med dem. Vi vil ta kontakt 

med tidligere FAU representant Stine om hun kan ta på seg oppgaven med å lage en tegning.  

 

Sak 23/20-21: Eventuelt 

- Dugnad ved ungdomsklubben i Kila er utsatt på grunn av korona. Det er påmeldte til 

dugnaden.  



- Mobbeombudet i Troms og Finnmarks fylkeskommune skal ha webinar 11. november med 

tema «hvordan kan mammaer og pappaer være med å stoppe mobbing»? Ønskelig at 

informasjon om webinaret blir formidlet til foreldre. Skolen sender ut informasjon i Visma.  

- På grunn av dagens situasjon med økte tilfeller av korona, vil neste FAU møte etter all 

sannsynlighet bli holdt på Teams.  

 


