
Referat SU 

Til stede: Henry Falch, Nina Haug, Kjersti Frostad, Espen Ludvigsen, Tone Solsvik 

 

1. Covid-19 situasjonen 

Alle elevene var på skolen sist gang vi var på rødt nivå. Elevstemmen sier at det var best å være 
hjemme når de var på rødt nivå. Men melder om at noen syntes det var bedre å være på skolen 

Skolen har et ønske om at alle skal være på skolen dersom det kommer en ny nedstenging. 

Våren 2020 var tilbakemeldingen om at det var noen elever som meldte at de var ensomme. Lærere 
gikk tur med enkelte. 

Nedstenging i januar: Det var smitte på skolen, men skolen ble ikke informert om dette. Skolen fikk 
mange bekymringsmeldinger, det er meldt videre til helse om at det kan være lurt å melde fra til 
foresatte om dette. Personvern er strengt, og vi har ikke mulighet til å gi informasjon videre. 

Skoleeier ønsker at elevene skal være på skolen på rødt nivå. 

2. Stormen Frank 

Gapahuken ble tatt. Ingen ble skadet. Gapahuken er nå sikret og satt opp igjen. 

3. Saker fra elevrådet 

Glasshuset steng pga. usikre kontakter – dette må sjekkes 

«Humpedisse» ønskes av elevene 

Sandkasse kommer, Den skal bygges av en ansatt, det skal være med lokk slik at den låses hver dag. 

Keramikkovn- Kjersti ønsker mail fra elevrådet hvor de etterspør når den skal bli montert. 

Toalett ved 3. trinn lukter. Det er sendt mail videre til Tony, ansvarlig på renhold. 

Det er et ønske om å få sklie i skolegården. En stor sklie. 

Ønske om kunstgress i ballbingen. Dette må tas opp med FAU. Be om tid på FAU møte. Elevrådet må 
skrive søknad. Ta mål av banen for å se areal. Vurdere fotballbane mot skøytebane. 

4. Bygg 

Dersom noe blir ødelagt er bygget så nytt at det er reklamasjon, så fremst det ikke er ødeleggelse 
pga., slitasje eller hærverk. 

5. Trivselsundersøkelsen 

Undersøkelsen viser at Harstad skole jevnt over skårer bedre enn kommunesnittet. 7. trinn melder 
om at de har det bra på skolen.  

Harstad skole må få mer fokus på de områdene som eleven melder fra om. Det ble tatt en 
gjennomgang av undersøkelsen. 

 

 



6. Trafikksituasjonen 

Nytt skilt ved St. Olavsgate, vi håper trafikksituasjonen blir bedre etter skiltet. Det er viktig at alle 
parter snakker sammen slik at man får felles forståelse for situasjonen når det gjelder tiltakene som 
er gjort.  

Spørsmål: Vet alle foresatte hvor droppsonen er? Kan elevrådet sende et skriv til foresatte, med kart 
som har markert hvor droppsonen. 

Politisk representant sitter igjen med en følelse om at forventningene er større enn de tiltak som ble 
enig i på befaringen.  

Skolen opplever at de fortsatt må ha inspeksjon pga. utrygg trafikksituasjon. Målet er at 
risikovurderingen av kulverten. Vi har et mål på sikt om at trafikksituasjonen skal være så trygg at vi 
ikke trenger å ha inspeksjon der.  

 

Tone Solsvik 

Ref. 

 


