
Referat møte FAU Medkila Skole 22.09.2020 

 

Sak 1/20-21 Opprop/Presentasjon - Carl Henrik 

 

Til stede på møtet: 

1A: Malin Døsvik (vara) 

2A: Trine Elise Solgård 

2B: Katrine Robertsen (vara) 

3A: Knut Vidar Larsen (vara) 

4. trinn: Carl-Henrik Siebke 

5A: Hilde Mari Santocono 

5B: Terje Andersen 

6.trinn: Stine Tveten 

Fravær: 7A og 7B 

Det er flere nye FAU-representanter i år. FAU- leder informerte om følgende: 

- FAU er registrert i Brønnøysundregisteret 
- Lederne i skolenes FAU har egne møter ca hver 2 mnd (Harstad Kommunale Foreldreutvalg- 

HKFU). HKFU-saker blir tatt videre til skolens egne FAU-møter og omvendt 
- Gjennomgang vedtekter i FAU, skriv utdeles 
- Gjennomgang av  hvilke oppgaver/funksjoner som er i FAU 

 

Sak 2/20-21 Godkjenne innkalling og saksliste – Carl-Henrik  

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 3/20-21 Info fra rektor  

Rektor informerer: 

- Mange nye lærere i år. Foreløpig lite fravær/sykemeldinger 
- Går gjennom årshjulet 
- Elevene er godt i gang med It’s learning, foreldre vil få innføring i dette 
- PC-parken nærmer seg en-til-en for elevene 
- Det er satt sammen lærergrupper som skal velge nye lærebøker. Flere aktører prøver å selges 

se inn. Prøves ut i klasserommene til våren 



- I 2021 er det 25 års-jubileum for Medkila skole. Feiring begrenses av corona-restriksjoner. 
Blir sannsynligvis et arrangement vår-sommer-21. Mer informasjon kommer 

- 7 trinn vil (ilag med 8 trinn) grunnet corona-restriksjoner, ha en strandryddedag til våren i 
stedet for TV aksjonens dør-til dør slik det har vært tidligere. Blir pizza som premie til 
elevene. 

 

Sak 18/17-18 Trygg skolevei 

- Parkering/drop-sone ved skolen. Har vært en lang prosess med kommunen. Ønskelig med 
forlengelse av dropsone, noe kommunen ikke vil være med på foreløpig. Argument: Vil ikke 
ha så mye biltrafikk ved skolens parkeringsplass.  Ønskelig at foreldre slipper barna av lenger 
nedi bakken, for å unngå «kork» på park.plass/dropsone. Tross oppfordringer til foreldre, ser 
man at det er like mye trafikk på park-plass/dropsone nå som før. Foreldre bruker heller ikke 
snuplass ved barnehagen, men velger å snu på dropsone, noe som kan skape uheldige 
situasjoner, i verste fall ulykker. Dette er en sak som vi må bruke mer tid på. 

- Krysset nedi veien for skolen, kan være farlig for elevene. Det kjøres for fort ned bakken, og 
ved store snøskavler vil sikten være minimal. Hva kan gjøres for å unngå ulykker her? 

- Forslag: Bruke «min borgermelding»-app for å melde inn saker? Saken går da til rette instans 
i kommunen. Jo flere som sender inn samme sak, jo mer press på kommunen til å ta tak i 
den. 

 

OPPFØLGINGSSAKER 

Sak 8/19-20 Eventuelt/foreldreinnspill 

Lekeapparat/uteområde 

- Hvor ligger vi an løypa her? Noen av fjorårets FAU-representanter fikk hovedansvaret for å 
undersøkes hvor det kan søkes midler, skrive søknader og hente inn ferdigskisser fra 
leverandører. Kun en av disse representantene er fremdeles med i FAU, men kunne ikke 
møte i dag. Tanken var noe ala «Tufte-park» som vil passe til skolens plassering ift natur. 
Elevråd har gjort en spørreundersøkelse blant forårets 7 klassinger hva elevene ønsker å ha 
av lekeapparAt i skolegården. 

- Hvordan kan evt aktører som sponser bli profilert uten store skilt på lekeapparatene? 

 

Sak 44/19-20 Planlegging av Temadag 

- Det må planlegges ny Temadag, i feb-21 
- Må brukes en del tid på dette, derfor starte allerede i høst 
- Ønskelig med innspill- hvilke tema kan brukes? Må være et tema som foreldre i alle trinn kan 

finne interessant og nyttig i forhold til sitt barn 
- Viktig å bruke tidligere erfaringer i planlegging av Temadag 

 

Sak 53/19-20 Dugnad høsten 2020 

- Dugnad utsettes pga corona-restriksjoner 



 

NYE SAKER 

Sak 4/20-21 Konstituering av FAU Medkila skole skoleåret 2020/2021 

Det skal velges FAU-leder, nestleder, økonomiansvarlig og sekretær. Samt to representanter som skal 
sitte i samarbeidsutvalget (SU) på Medkila skole.  

 

Carl-Henrik Siebke gjenvelges som leder i FAU. 

- Nestleder: Terje Andreassen 
- Økonomiansvarlig: velges på neste møte 
- Sekretær: Trine Solgård 
- SU: velges på neste møte (?) 

Ønskelig at det velges Temadag-ansvarlig allerede på første møtet, men da det er mange vara 
representert, tas det heller opp på neste møte. Samt Dugnadsansvarlig, «gå til skolen»-ansvarlig og 
årshjulsansvarlig. 

 

Sak 5/20-21 Fastsettelse av møteplan skoleåret 2020 – 2021 

Møteplan 2020/2021:  

Møtene avholdes kl.19.30-21.30 hvis ikke annet er oppgitt.  

Tirsdag 

22.09.20 

Tirsdag 

06.10.20 

Tirsdag 

03.11.20 

Tirsdag 

01.12.20 

Tirsdag 

05.01.21 

Tirsdag 

02.02.21 

Tirsdag 

02.03.21 

Tirsdag 

06.04.21 

Tirsdag 

04.05.21 

 

 

Møteplan i Harstad kommunale foreldreutvalg (HKFU) skoleåret 2020 – 2021: 13.10.2020 

 

Møtedatoer i Samarbeidsutvalget (SU) skoleåret 2020 - 2021: 06.10.2020 

 

FAU-møter dette skoleåret blir fastsatt. Det sendes innkalling pr outlook til FAU representanter for 
alle møtene skoleåret 2020 – 20 21. Det er ønskelig at representantene sender ut melding på f.eks 
facebook-siden til sitt trinn, om når tid det skal være møte og om noen har noe de vil ta opp. 

 

Sak 6/20-21 Planlegging av aktiviteter i FAU skoleåret 2020 - 2021 

Planlagte aktiviteter i FAU: 

- Temadag 
- «Gå til skolen»-kampanje 
- 17 mai-arrangement på skolen (6 trinn) 
- Dugnad 

 



Sak 7/20-21 Samarbeidsutvalgene i Harstad-skolene er for lite aktive 

Rektor informerte om at det vil bli aktivitet i SU på Medkila skoleåret 2020 – 2021. Første møte er 
satt til 6.oktober 2020 kl. 14.00 – 15.00 

 


