
Referat FAU-møtet 16. februar 2021 

Til stede: Solveig (rektor), Egle (1. kl.), Lisa (2. kl.), Linda (3. kl.), Trine (3. kl.), Trude (6. kl.) 

 

Oppdatering SU/SMU: 
 
Orientering angående skolemiljøet, uteområdet, nettvett, førskoledagan, 60 års jubileum m.m. Viser 
til referat fra SU/SMU møtet som ligger på Sørvik skole sin hjemmeside.  
 
 
Oppdatering HKFU: 
 
Mye fokus på synlighet av voksene og trygghet for Harstad ungdommen, dette pga. de ulike sloss-
episodene som var i høst. Flere skoler holder på å etablere natteravn.  
 
Jobbes også med kartlegging angående uteområder på de ulike Harstad skolene og barnehagene for 
å få en oversikt over behovene for vedlikehold. Sørvik skole skal prioriteres i denne sammenheng. 
 
 
Evaluering julelunsjen 2020: 
 
Pga. korona var det ikke mulig å gjennomføre den tradisjonelle julelunsjen i gymsalen i 2020. Så det 
ble en alternativ lunsj, der FAU bestilt inn pizza fra Osen spiseri og kjøpte brus til alle. Det ble en 
koselig stund klassevis og alle var fornøyde. 
 
 
Evaluering når skolen måtte stenge ned 22.jan. pga. strømbrudd. Fungerte systemet? 
 
Systemet fungerte og bra at informasjonen kom på SMS, slik at alle fikk det med seg. FAU har ikke 
fått noe tilbakemelding på svikt. SMS ‘en kom tidsnok. Men om det skulle bli en annen gang, så må 
gjerne infoen komme enda litt tidligere, om mulig. Det var ingen barn som dukket opp på skolen 
denne fredagen, men skolen var i beredskap i tilfelle det var svikt i systemet.  
 
 
Uteområdet, den nye barnehagen, turnstativet. 
 
Den nye barnehagen som skal bygges i Sørvika, blir å berøre skolen sitt uteområde på øvresiden. Her 
blir stort sett hele friområdet på baksiden tatt i bruk til den nye barnehagen og dette innebærer at 
gapahuken, kinadessa og dessestativene må fjernes/flyttes. Det nye uteområdet til skolen er godt 
innenfor kravene på antall kvm. per barn. Så selv om vi mister mye areal, så mener SU/SMU, skolen 
og FAU at dette er en positiv mulighet for å kunne få oppgradert skolen sitt uteområde og 
lekeapparater.  
Skolen, FAU og Kommunen er i dialog for å se på ulike muligheter og plasseringer, men også 
kompensasjon for det som må fjernes/flyttes av lekeapparater og gapahuk. FAU har laget ei 
arbeidsgruppe, bestående av Trude (6.kl), Linda (3.kl), Lisa (2.kl) og Trine (3.kl), som skal komme med 
innspill på ulike alternativer, plasseringer og hva FAU mener kan være av behov for våre barn.  
 



Når det gjelder turnstativet, så har det vært dialog med WS maskin og de skulle regne på pris for å 
montere dette for oss når det blir vår. Men dette blir nå utsatt og tatt med i den nye planen til 
uteområdet.  
 
 
Status Bussruten: 
 
I høst ble det oppdaget at Troms fylkestrafikk hadde endret skolebussruta som kjører elevene til 
Halsebø, Brokvik, Fauskevåg og Sørvikmark. Der den tidligere kjørte gammelveien Halsebø, Brokvik, 
ut på RV83 (Skoganveien), ned i lille Fauskevåg og ut på RV83 Voldstadsiden, for så å kjøre opp til 
Sørvikmarka. Ruta ble endret til at bussen nå kjører ut på RV83 (hovedveien) i Sørvika, kjører helt 
bort til lille Fauskevåg krysset på Voldstadsiden, krysser over i dette uoversiktlige krysset med alle 
barna (ca.45 barn i bussen) og starter avslepp i Lille Fauskevåg.  
Siden september har det vært dialog mellom busselskapet, skolen og FAU for å få endret tilbake til 
gammel rute, da vi mener denne er sikrere enn den nye. Eller få bussen til å kjøre til rundkjøringen 
ved Tjeldsundbru, slik at krysset ned til Lille Fauskevåg (voldstadsiden) kommer på rett siden og at 
bussen slipper å krysse over RV83 noen plass, som vi anser som det alle sikreste løsningen. Dette 
uten å komme noen vei i saken. FAU-leder har vært i kontakt med Trygg Trafikk og Troms- og 
Finnmark fylkeskommune og fått noen tips på prosessen videre. Så nå har rektor vært i kontakt på 
kommunalt plan og saken blir tatt videre der.  
 
 
Droppsonen: 
 
Det har vært sendt ut flere påminnelser til foresatte i løpet av skoleåret angående retningslinjene for 
droppsonen og parkeringsplassen. Dette fordi det har vært økt trafikk nå i koronatiden, der flere barn 
har blitt kjørt/hentet på skolen. Dette førte til at mange parkerte i droppsonen for å vente på sitt 
barn og som igjen skapte trafikkfarlige situasjoner. Men nå opplever både skolen og FAU at dette har 
bedret seg og at droppsonen nå brukes til det den skal, rask av-/påstigning. Og at det slipper å bli 
«kork» og rygging på snuplassen.  
 
 
Evt: 
  

• Skolen fyller 60 år og i den forbindelse skal 6. og 7. klasse være med på et kunstprosjekt 
sammen med Harstad kunstneren Petter Brattland. De skal sammen lage mems, der det 
sammenlignes skolens gamle dager opp imot dagens skole. Dette skal etter hvert utstilles i 
byen. Til dette prosjektet trenger skolen både gammelt og nytt skole material, i form av 
gamle skoleoppgaver, bilder, prosjekter, notater eller tanker. FAU legger ut på Skolen sin 
Facebook side og deler videre med aktuelle lokale sider. 

 
• Ballingen, får 4. kl. være sammen med 2.- og 3. klasse å spille fotball i friminuttene? Rektor 

skal undersøke dette. 
 

Neste møte: 6.april kl. 1800. 
 
Ref. Trine Hofsøy 


