
Referat FAU-møte 08.02.21 

 

Til stede: Espen Ludvigsen, Kjersti Frostad, Dagrun Weines, Monica S, Åshild Nilsen, Bjørg-
Karin, Siv Moholt, Tone Dahl Jacobsen, Monica Fox, Else Liane, Nanna K. Edvardsen, Knut 
Helge Moe, Edny Beate Karlsen, Tone Solsvik, Hanne Wullf, Marthe 

 

1.  Covid-19 

Skolen har gjort seg flere erfaringer ved to nedstengninger.  

Stor forskjell på statlige føringer eller lokal smitte ved nedstenging. 

Positive foresatte og personalet. 

Det ble sendt ut forespørsel til SFO-brukere for å få oversikt over hvem som måtte benytte 
seg av tilbudet. Dette ble gjort for å hindre permittering/bruk av SFO måtte stenge. 

Det er bare helse som kan informere om eventuell smitte. 

Vi har fått gode innspill fra foresatte. Bl.a. å dele inn nye Kohorter midt i en uke. Dette blir 
tatt med ved en annen anledning. 

De fleste grupper kan være sammen. Skolen har fått disp. til å ha maks 18 barn på 
småtrinnet og 23 på mellomtrinnet. Dersom man har 19 elever i en Kohort på småtrinnet, 
kan det bli for mange totalt sett med voksne i rommet. 

Vi klarte å ha alle elevene på skolen ved siste utbrudd. Dette er et mål for skolen. Ikke minst 
på grunn av de sårbare elevene. Våren 2020 meldte flere barn at de var ensomme når de 
ikke var på skolen. 

2. og 4. trinn var delt pga. klassestørrelse.  

Vi har dessverre ikke mulighet til å hensynta hvilke barn som er sammen på fritiden. 

Vi må ta hensyn til elevers behov som er på skolen. 

Tilbakemeldinger Kjersti har fått i etterkant av rødt nivå blir tatt med i neste runde.  

2. Trafikksituasjonen 

Nytt skilt, gjennomkjøring forbudt, er kommet opp ved ST. Olavsgate. Dette kom opp i 
etterkant av befaring som er gjort av FAU og politikere/kommuneledelse. 

Målet er å dempe trafikken ved kulverten, skolen merker at det er litt bedring. Men vi vil 
fortsatt ha voksne ute på morgenen. 

Det har vært en del innspill i media rundt trafikksituasjonen utenfor skolen. Det er flere tiltak 
det jobbes med. Kjersti har bedt om at alle henvendelser om trafikksituasjonen blir rettet til 
FAU-leder Tina.  



Elevrådet kan, på oppfordring fra FAU, gå ut til klassene og oppfordre til refleksbruk 

 

3. Skoleåret 2021/2022 

I år skal kommunen redusere 7 stillinger, de to årene etter det 6 stillinger for hvert av disse 
årene. 

Neste års førsteklasse er pr. i dag 56 elever. Tallene er stabile. Årets førsteklasse er 3 
grupper, til neste år vil de mest sannsynlig bli 2 klasser. Samme situasjon vil være med neste 
års første klasse. 1. trinn bør være små grupper, disse gruppene vil jobbe på tvers av 
hverandre.  

2. og 3. trinn til neste år vil være 2 klasser. Lærerressursene vil være lik slik at trinnene kan 
deles i mindre grupper. Det er fortsatt et mål om å gi tidlig innsats.  

Denne informasjonen vil Kjersti dele på foreldremøtet til disse trinnene. Klassekontakten vil 
informert i forkant av møtet.  

Skolen kan regner med at det kommer en reduksjon i staben.  

Det vil utlyses; SFO-lederstilling, merkantil stilling og avd. leder stilling.  

4. Nasjonale prøver 

Skolen har hatt fokus på engelsk og justert opp timetallet slik at elevene skulle mestre 
målene. Vi ser en bedring på resultatet etter dette. Målet er å få flere elever opp fra nivå 1 til 
2 og fra nivå 2 til 3.  

Vi ønsker å styrke mestringer i lesing slik at flere kommer over på et høyere nivå. Skolen vil 
ha søkelys på lesing i tiden framover. 

Mestringsnivå 1 er det laveste nivået 

Mestringsnivå 2 er mellomnivå 

Mestringsnivå 3 er det høyeste nivået 

Ungdomsskolen har 5 ulike nivå. 

 

5. Elevundersøkelse/trivselsundersøkelse 

7. trinn er pålagt å delta i undersøkelsen. 

Det er 5 ulike nivå, hvor 5 er det beste. 

Elevene melder om at de har det bra på skolen og får god støtte hjemmefra. Harstad skole 
skårer jevnt over bedre enn landsgjennomsnittet. Men, de melder om at de vil ha bedre 
underveisvurdering, samt medbestemmelse.  

Viktig at punktene i elevundersøkelsen er et kontinuerlig arbeid fra skolen side. 



 

6. Foreldremøter 

Nasjonale føringer sier at det er maks 10 deltakere på et møte. Dersom vi skal kunne 
gjennomføre foreldremøter vil dette skje på Teams. 

Når det gjelder utviklingssamtaler er det ikke avklart hvordan dette gjøres ennå. Alt 
avhenger av den lokale smittesituasjonen når utviklingssamtalene skal være. 

Sist år fikk ikke 6. trinn ha foreldremøte med politiet. Skolen har send forespørsel om det 
kan arrangeres et felles møte for 5., 6., og 7. trinn med politiet.  Møtet blir digitalt. Det 
oppfordres til at alle foresatte deltar på dette møtet. 

7. trinn har ikke fått vurdering i fag. I samarbeid med Hagebyen gis vurderingene til 7. til 
våren. Dette for at de skal ha ferskest mulig vurdering i overgangen 
barneskole/ungdomsskole 

Det er snart innskriving for neste års 1. trinn. Innskrivningen skjer over to dager. 1 kveld og 1 
formiddag for de som ikke kan møte på kvelden. 

7. Eventuelt 

17. mai: 6 trinn har tidligere brukt å ha arrangere leker. Hvordan blir dette i dag? 

Mest sannsynlig blir det lagt opp til en 17. mai uten store samlinger, anbefaler at det ikke 
legges ned mye arbeid til et arrangement om mest sannsynlig ikke blir noe av. 

Spørsmål om trinnene har møtt hverandre nå i Covid-19 tiden. Ingen har pr. i dag hatt møter 
på ettermiddagstid. Anbefalinger fra foreldre om at det blir gjort likt på trinnene, selv om 
klassene ikke kan møtes på tvers.  

Skolen sender e-post med oversikt over hvem som er klassekontakt i de ulike klassene. 

Dersom noen har gode tips til aktiviteter, kan de deles på Teams? 

Forslag til aktivitet: Stolpejakt/orientering med ulike poster.  

 

Tone Solsvik 

Ref.  


