
Referat, FAU-møte 20.09.21 

Til stede: Klassekontakter for; 4B Eirunn Olsen, Elisabeth Eriksatd 6b, Marianne Jacobsen 7a, 
Monica Fox 4c og 6 c, Shalini Pedersen 6a, Lena Madsen 5a og 3a, Tone Johnsen 2b, Tina 
Sørensen 4c, Beate Løvdal 2a, Espen Ludvigsen (politisk representant), Kjersti Frostad 
(rektor). Rektor beklager at det var noen av klassekontaktene som ikke fikk innkalling i 
Outlook. 
 

Pkt. 1 tom 5 er også drøftet i SU. 

 
1. Konstituering av ny leder og nestleder.  
Leder: Eirunn Olsen 
Nestleder: Lena Pedersen 
 
2. Problematikk med sykefravær.  
Skolen hadde sist kvartal 7,2 % sykefravær blant de voksne. Det er ikke et spesielt høyt fravær,  men 
økt i forhold til det som er skolens normale fravær. Dessverre har dette bydd på problemer med 
bemanning på skolen. Skolen har behov for vikarer, da av god nok kvalitet.  
 
3. Alle med (Nasjonalt prosjekt)  
Undersøkelser viser at stadig flere barn er mindre aktive. Og det er for mange barn og foreldre som 
ikke er klar over hvilke tilbud og aktiviteter som finnes i nærområdet. Ulike lag/foreninger/aktiviteter 
skal presenteres for elevene, på dagtid. Det er et ønske at elevene skal være involvert i prosessen 
med å presentere/rigge. Målet er å få vist frem de forskjellige tilbudene som er tilgjengelig. Harstad 
skole vil samarbeide med Hagebyen og Bergseng skole. Hvordan dett blir løst, vil det bli informert 
hjem om. Hvilke lag og foreninger som er ønsket fra Harstad skole er tatt opp med; FAU-leder, 
elevrådet og i personalet. Dette er presentert for FAU.  
 
 
4. Innkjøp av nye bøker.  
Det har blitt kjøpt inn nye engelskbøker. Ikke alle trinn har fått nye bøker, da de ikke er ferdig før 
2022. Det er også et håp (hvis økonomien tillater det) om å få kjøpt inn verk til et fag til. Det er ikke 
avgjort hvilket fag det blir ennå.  Dette er en prosess lærerne skal være med på å avgjøre.  

 
5. Bursdagsinvitasjoner.  
Orientering om hvilke former bursdagsinvitering skal foregå i. Det informeres om at det åpnes for å 
låne ut skolens fasiliteter igjen, altså kantine, Hagen og gymsalen. Elevrådet melder om klare 
retningslinjer for bursdagsfeiring om invitasjoner skal deles ut på skolen.  

Utdeling av invitasjoner på skole. 

Gis til alle jenter og gutter i klassen, eller hele gruppen. Det skal aldri deles ut invitasjoner, der noen i 
klassen sitter igjen uten invitasjon. Hvis man ikke kan invitere alle guttene eller alle jentene, skal 
invitasjonen deles ut hjemme på fritiden. Dette forventer skolene at foresatte forholder seg til. Dette 
er utelukkende ut fra barns hensyn. Det er trist for et lite barn å se at alle får invitasjon, men ikke du.  
 

 



Lokalitet 

Kantinen, Hagen, gymsalen og uteområdet kan benyttes til bursdagsfeiring. Ta kontakt med Vivi som 
har ansvaret for utleie. Det er ingen kostnader med dette. Det er også mulig å «slå seg sammen» 
med andre som skal feire bursdag.  

 

Tilbakemelding fra elevrådet (SU-møte) 

Hvis man ikke inviterer alle guttene eller jentene, deles invitasjonen ut hjemme. 

De sier også at det er fint å feire bursdag sammen med andre.  
 
 
6. Oppstart av arbeidet med å utforme felles praksis for klassekontaktene. 
Oppstart av arbeidet med permen startes forhåpentligvis ved neste FAU-møte. Det jobbes mot at 
permen kan presenteres ved første foreldremøte, for å gjøre det lettere å rekruttere til FAU.  
Rett og slett gjøre det til en mer oversiktlig arbeidsoppgave å være klassekontakt. Det er også et mål 
at klassekontaktene skal være samkjørt i hvilke oppgaver og sosiale begivenheter som kan være greit 
å ta tak i.  
 
Få konkretisert i permen hva arbeidsoppgavene går ut på, og få permen fordelt på første 
foreldremøtet. Få mer info ut til foreldrene for å gjøre rekrutteringen til FAU lettere.  
 
 

Neste møte: Sendes ut i Outlook. 

 

Tina Sørensen 

Referent 


