
Referat SU-møte 

Til stede: Elevrådsleder Jesper Moe, Fau leder Eirunn Olsen, Even Nielssen kontakt personal/SFO-
leder og Kjersti Frostad, rektor. Politisk representant Espen Ludvigsen (meldt forfall) 

Andre nyheter: Sikring for takras fra gammelskolen er sikret av kommunen.  

Ting som er informert om 

• Tilsyn har blitt gjennomført på skolen – lekeapparatene er sjekket: trampolinen er blitt 
stengt. Skal fikses snarest.  

• Tilsyn var å så på rom og rutiner, inneklima og risiko. Vi scorer godt på risiko, inneklima, og 
rutiner. Det trengs allikevel å utbedre risikovurderinger for sløydsal og spesialrom.  

• Uteområdet: Vi er nødt til å se på å skaffe nye kjettinger til sandboksene.  
• Det har også vært feil på noen kraner på toalett og gymgarderobe.  
• Sandkasse: Inne i glasshuset. Kan bli utrolig bra. Er sendt ut på høring.  

 

Risikovurdering voksne: Vi må jobbe rundt risikovurdering for de voksne – lærer kan oppleve ganske 
grove overgrep fra barn, som trusler, spark, spytting, slag, biting, skalling, angrep med saks eller 
andre skarpe gjenstander, grov sjikane, rasistiske tilrop, sexistiske uttrykk, skadeverk på klær, 
gjenstander, bil osv.  

Hvordan forebygge, men også ivareta lærere som kan oppleve slike ting.  

 

Fravær 

Fremdeles høyt fravær av ansatte ved skolen. Men det begynner å gå ned. Men mange er fremdeles 
forkjølet og snørrete. Vi har leid inn vikarer som kjenner trinnene der det har vært mye 
fravær/langtidsfravær for å sørge for at elevene har det bra.  

Arrangement 

Vi har deltatt i skoleløpet i sentrum. Det ble løpt runder i sentrum og runder i Harstadhallen.  

Elevrådet synes det f\var en fin ordning slik som skoleløpet ble gjennomført. 

 

Refleksdagen: Vi må snakke med elevene om reflekser. Det blir mørkere så det blir viktigere og 
viktigere.  

 

Elevrådsarbeid 

Har utarbeidet regler for friminuttene. De har sett på reglene for ballbingen, stikkball og 
lekeapparater. 

Nye regler innebærer at ballbingen kan brukes av 5-7.trinn i lag. Elevrådsleder stiller spørsmål ved 
hvorvidt denne ordninga fungerer best mulig. Rektor  svarer at det skal evalueres samt at lærere har 
fokus på å være ved ballbingen i friminuttene sammen med elevene.  

 



FAU-leder spør hvordan samarbeidet om ballbingen har vært. Elevrådet sier de har blandet seg med 
6.trinn, da det er få på 7.trinn som spiller ball. Da har det også vært delt inn etter hvilke lag de spiller 
på. Dette kan by på problemer. Det er derfra ønskelig at deles inn i tilfeldige lag. Her er det forslått 
fra elevrådet at man skal bruke TL-inndeling, som betyr at elevene som velger står med ryggen til de 
andre elever og sier et nummer. Den som har dette tallet, blir på velgers lag.  

• Ny snøballblink er på vei opp. Skal settes opp mot muren.  
• Alle med: I gymsalen. Hagebyen og Harstad skal presentere de ulike tilbudene for barn og 

ungdom.  
• Nasjonale prøver: Vi samarbeider med Hagebyen og Bergseng for å jobbe «opp» elevene 

våre. Vi er hele tiden kritisk til egen praksis og prøver hele tiden å bedre oss.  
Det skal vurderes om skolen skal gjennomføre aksjonsforskning på 4. tom. 7. trinnet. Dette 
blir avgjort i utviklingsgruppen. Det vil da være fokus på lesing i alle fag. Annet tema er: 
Hvordan jobbe med arbeidskondisen? Det å klare å jobbe i lengre perioder med et arbeid/ en 
oppgave.  

 

Corona: Hva er status? Merker elevene forskjell? Ja, det er mindre spriting, ikke kohorter, og det er 
friere. Det føles normalt igjen.  

Vi har fremdeles håndsprit, og pulter vaskes. Det har også vært en økende smitte, men det er mindre 
konsekvenser nå enn tidligere.  

 

Ref. Even Nielssen  

 


