
Referat FAU-møte 27. april 2021 

 

• Uteområdet, oppdatering: 

Sist Fau møte ble det informert om at oppføringen av den nye barnehagen, berøre skolen sitt 
uteområde. Det ble laget ei arbeidsgruppe som skulle følge opp denne saken. Gruppen har 
vært i kontakt med både kommune og flere politikere. Vi fikk da i oppgave å lage to forslag til 
hvilken lekeapparater og plasseringen av disse kunne være. Det ble laget ett «indre 
skolegård» forslag, som ikke berøres av oppføringen av barnehagen og ett forslag på hele 
uteområdet. Forslagene ble tatt opp i Utvalg for oppvekst og kultur og videre i 
kommunestyremøtet. Det er nå gitt tilbakemelding fra politikerne, at Sørvik skole sitt 
uteområde blir prioritert oppgradert under oppføringa av den nye barnehagen. Harstad 
kommune lager en reguleringspalen, som Fau følger opp underveis. 

Vi har i tillegg fått beskjed fra kommunen at de har klart å flytte den påtenkte gang- og 
sykkelstien som skulle gå igjennom skolegården, til langs kjøreveien opp til den nye 
barnehagen.  

 

• HKFU, oppdatering: 

Se referat fra møtet 25. mars  

 

• SU/SMU: 

Nytt møte 11. mai. Ingen innspill fra FAU 

 

• 17. mai 2021: 

Ingen 17. mai feiring i år heller.  

En fra 4. klasse heiser og tar ned flagget.  

 

• 60 årsjubileum: 

Innspill fra Fau: Digital forestilling.  

                            Visning på storskjerm ute. 

                            Barna er lærer for en dag. 

                            Ulike lekaktiviteter/poster ute 

Tar opp temaet i neste Fau møte og i SU 11. mai. 

 

 



 

• 7. klasse avslutning: 
 
7. klassen har sendt inn søknad til Fau for å få sponset penger til mat og div. når de skal ha 
hyttetur avslutning med overnatting til våren.  
 
Det ble vedtatt å sponse inntil 2000 kr til innkjøp av mat og drikke.  
 
 

• Svømming, tapt undervisning: 
 
Den svømmeundervisningen som de ulike klassen har mistet i løpet av koronatiden, blir ikke 
forlenget eller erstattet.  
 
 

• Frivillighets register: 
 
Vi fikk avslag på å bli medlem i frivillighets registeret. Det foreslås å endre navnet til Sørvik 
barne- og ungdomsforening. Og søke på nytt. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
 

• De ulike støttefunksjonene i Harstad kommune: 
Harstad kommune er en «TIGER» kommune (tidlig innsatts for barn i risiko). Og har da en del 
lavterskel støttefunksjoner som både barn, foreldre og skoler kan kontakte og få hjelp fra. De 
kan kontaktes via henvendelse fra skolen eller direkte på PP- tjenesten. Det kreves ingen 
legeerklæring eller henvendelser for å kontakte de. 
Hva de ulike funksjonene jobber med: 
 
Nærværsteamet/skoleteamet. (PP-tjenesten) 
-      Jobber med skolevegring. 
-      Høyt fravær 
-      Kartlegging  
-      Veiledning av skolen og forelder.  
-      Samtale med barn, individuelt. 
-      Samarbeidsmøter sammen med skolen og forelder. 
-      Observasjoner i klassene, klassemiljøet 
-      De er barnets stemme.  
 
Kommunepsykolog. 
Kan både kontaktes via skolen, men også direkte om man ønsker bistand. Det kan være 
veiledning, samtaler el.  
 
 
 
 



Foreldrekurs: 
- PMTO foreldrerådgivning 
- PMTO terapi 
- COS-P kurs, reflekterende foreldrekurs, som har fokus på barns behov og 

trygghetssirkelen. 
- I tillegg finnes det sosialferdighetstrening for barn.  

Alle skolene har i tillegg sin egen PP-rådgiver.  

 

• EVT. 
- Bytting av bank.  
Da er det undersøkt prisene i sparebank 1 Nord-Norge og sparebank 68 grader nord 
(Harstad sparebank). Og sparebank 68 grader nord er billigst både på årsgebyr på 
bankkort og omkostninger på tilgang til nettbank. 15kr i mnd. for tilgang og 275kr i 
årsgebyr. 
 
Det er enstemmig vedtatt å bytte til sparebank 68 grader nord.  

                       

- Buss saken. 
Rektor har ikke noe nytt i denne saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Trine Hofsøy 


