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REFERAT SU / SMU– MØTE VED SØRVIK SKOLE 
 
 
 

Tid: Tirsdag 16.02.21 kl. 1000 - 1100. 
 
Sted: Sørvik skole 
 
Tilstede: Trine Hofsøy (FAU), Trude Larsen (FAU), Trond Rasmussen 
(andre ansatte), Magnus Jacobsen (elevråd), Dennis Christiansen 
(elevråd), Kirsti Hansen (avd.leder / lærer), Inger Ekse (lærer), Solveig 
Johansen (rektor) 
 
Meldt forfall: Eskil Kleven (politiker) 
 
 
Hva har gruppene jobbet med siden desember? 
 
Elevrådet 
Har ikke hatt elevrådsmøte etter jul. 
 
FAU 
Har ikke hatt noen møter siden 10.november. Møtet i januar ble avlyst da 
skolene var på rødt. Neste FAU-møte er tirsdag 16.02.21. 
 
Lærere 
Elevene er flinke til å følge reglene angående Korona. Elevene savnet å 
kunne bruke gymsalen da vi var på rødt. Nå som vi er på gult, kan vi bruke 
gymsalen igjen, noe elevene setter pris på. 
 
SFO 
Har hatt aktiviteter i gymsalen. Bruker mye tid på reglene angående 
hygiene og Korona. 
 
Skoletrafikk 
Troms fylkestrafikk har endret kjøreruten for elever som bor i Fauskevåg 
og Brokvik. Dette har foresatte reagert på, da de mener dette vil være en 
trafikk-farlig vei for elevene. 
 
FAU og skolen har tatt kontakt med ulike instanser angående 
trafikkomleggingen, men får ikke noen klare svar. 
 

 Sørvik skole 

Deres ref.: 
 

Deres dato: 
 

Saksbehandler:  
Solveig Johansen 
 

Telefon: 
77 02 78 02 

Vår dato: 
 

Vår ref.: 
 



 

 

2 

Trygg trafikk har anbefalt FAU om å ta kontakt med Vegvesenet for å høre 
om de kan sette opp ei trafikkmåling i området der bussen tar av for å 
kjøre til Fauskevåg. 
 
Skolen og FAU jobber videre med utfordringen angående skoleskyss. 
 
Tidligere har det vært utfordring med at foresatte bruker droppsonen som 
parkeringsplass. Skolen har sendt påminning om bruken av droppsonen, og 
vi ser nå at foresatte parkerer på parkeringsplassen når de henter sine 
barn. 
 
Uteområde 
I forbindelse med bygging av ny barnehage i Sørvik, vil det meste av 
uteområdet på øvresiden av skolen forsvinne. 
SU er positiv til bygging av ny barnehage, men har noen bemerkninger til 
reguleringsplanen: 
 
Må det gå en gang- og sykkelvei gjennom skolegården? 
Skolen bør få en kompensasjon for at vi mister store deler av vårt 
uteområde.  
Det bør settes opp lekeapparater, og område som er på baksiden av skolen 
bør planeres slik at det blir mer brukervennlig. 
 
FAU har tatt kontakt med Henry Andersen (kommunalsjef oppvekst) og 
Bengt Hyllestad (prosjektleder), slik at de kan ha et møte der de kan se på 
løsninger for uteområdet. Rektor ytret ønske om å få delta på dette møtet. 
 
SU mener det bør komme fram i den videre prosessen at skolen har ikke 
blitt tatt med på prosessen angående ny barnehage, noe som er meget 
beklagelig da det får slik store konsekvenser for Sørvik skole. 
 
I en ny skolegård, må det være muligheter for klatring. En ny «humpe» er 
også ønskelig. 
 
Skolemiljøet ved Sørvik skole 
Magnus og Dennis forteller at skolehverdagen er fin. Vi har «koronaregler» 
som fungerer, og ei grei fordeling av uteområdet. Elevene synes at 
tidsrommet vi hadde på rødt nivå, var kjedelig. Hver kohort hadde da et 
lite område i skolegården, noe som begrenset aktiviteten. 
  
Sørvik skole jobber kontinuerlig med klassemiljøet. PALS og Mitt valg er to 
gode verktøy. Det er viktig at alle klasser har klasseråd. 
 
Skolen har en velfungerende inspeksjonsplan. 
 
Vi har åpent bibliotek i enkelte friminutt og TL ute i noen matfriminutt. 
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Nettvett 
5.-7. trinn har et kommunalt opplegg med politiet angående nettvett. 
Klassene har et møte med politiet via nett. 
Det skal være et foreldremøte i etterkant av møtene med elevene. 
Organiseringen av foreldremøtene vil vi komme tilbake til senere. 
 
Eventuelt 
Jubileum 
Sørvik skole fyller 60 år 28.august 2021. Fint om alle kunne tenke over 
hvordan vi kan markere dette.  
 
Førskoledagen er 4.juni.  
 
 
 
Solveig Johansen 
Rektor Sørvik skole 
 


