
SU- og Fau-møte 30. mai 2022 
Til stede SU: Julie (elevrådet), Eirunn Olsen (FAU-leder), Kjersti Frostad (rektor). 

Forfall SU: Espen Ludvigsen (politisk representant), Even Nielsen (SFO-leder og (elevrådet) 

 

Til stede FAU: Alle trinnene var representert. Det ble ikke skrevet liste over deltakere.  

 

De samme pkt. ble tatt opp i begge møtene. Der av samme referat.  

 

Informasjon 

Leksepraksis ved Harstad skole 

Det ble kort informert om at skolen har utarbeidet en plan for leksepraksisen ved skolen. Denne 
planen vil bli presentert for foresatte på foreldremøtene. Målet er: en progresjon ift. alder og kjent 
fagstoff. Det er vurdert hvilke oppgaver det skal gis lekser i og hvor lenge leksene maks skal vare. 
Dette er differensiert ut fra alder.  

Vernerunde 

Det har vært vernerunde på skolen i begynnelsen av mai. Ting som er utbedret er meldt videre til 
Bygg og eiendom og Kjersti (rektor) har hatt møte med Henry Andersen (ass. Rådmann for skole) og 
Jan Dag Stenhaug (leder for Bygg og eiendom). Tema for møtet var ivaretakelse av uteområdet 
igjennom året og ansvar for sommeren. Det ble avtalt at Kjersti skulle kontakte Røde kors for å få 
ungdommer til å tømme søppelboksene og rydde skoleplassen ila. sommeren. Dette er fulgt opp og 
vil bli gjort.  

Gummidekket som er reparert etter brøyting skal settes i bedre stand ila sommeren. Dette er meldt 
fra Bygg og eiendom.  

Evaluering av 17. mai arrangementet 

Erfart: Mange av foresatte på 6. trinn møtte ikke opp. Noen meldte forfall og andre var tilstede, men 
satt inn i kafeen. Det ble uttrykt på møtet at det er skuffende at en del foresatte ikke deltok og to 
ansvar. Det rettes en takk til alle barn og voksne som stilte opp. Flere barn og voksne tok doble 
vakter denne dagen.  

Arrangementet på HS (Harstad skole) er til 1430, ikke 1500. 

Flagg borgen: Flere har ansvaret for flaggborgen. Det kan være lurt å tenke at det er to på hvert flagg.  

Toget: En tradisjon som har vært ved skolen er at elevene fra 2. tom. 7. trinn som regel går uten 
foresatte. Det foreslås fra FAU at foresatte går sammen med barna fra 1. tom 3. trinnet. Det vurderes 
også tau, slik at barna kan holde i tauene.  

4. tom. 7.-trinn. Alle foreldrerepresentantene må gå sammen med trinnene. Det er viktig at det 
avtales trinnvis hvor elevene kan «forlates» når toget kommer til sentrum. FAU-representant kan 
delegere denne oppgaven. 



 

Lærerbøker 

Skolen bestiller nå nye lærerbøker. Det har vært en prosess i hele personalet og skolen sender 
bestilling før sommeren. Skolen bestilte engelskbøker i høst, og har fått de som ikke var ferdige sendt 
til skolen nå i vår. I tillegg bestilles det inn i samfunnsfag og naturfag. Det er ennå ikke laget nye 
bøker i KRLE. Det vil ila høsten bli tatt en avgjørelse ift. hvilket verks som skal brukes i matematikk.  

 

Sommeravslutning i skolegården 

16. juni er det sommeravslutning for hele skolen. Da møtes elevene sammen med hele familien (for 
dem som ønsker). Det blir fyrt opp noen griller, og FAU er grillvakter. Det henges også opp 
søppelsekker i skolegården. Målet er en felles avslutning med lave skuldre for alle.  

 

Trafikk aksjon  

I vår ble det gjennomført en trafikkaksjon utenfor skolen, der foresatte henviste til droppsonene. 
Dette var en lite egnet dag, da det var anleggsarbeid, som gjorde det veldig utfordrende for foresatte 
å kjøre de «vanlige» veiene. Dagen som var valgt, viste seg å være en rolig dag.  

 

Det ble tatt opp at det har vært nesten ulykker i Bjarne Eringsønns gate. Det er ikke tilstrekkelig 
merket med gangfelt og skilting. Dette gjelder også oppe med Hil-huset. Beate Løvsal har tatt bilder 
av disse områdene, som rektor har sendt til Elin Storslett (Enhet for helse og mestring) og Øyvind 
Markussen (Drift og utbygging). Når skolen starter opp er det et ønske fra skolen at det blir en aksjon 
for å fortelle og minne om droppsonene.  

Dugnad 

Skolen ønsker felles dugnad for Harstad skole. Dette blir tatt opp til høsten.  

 

Fraværsrutiner 

Det har det siste året vært svært høyt fravær ved skolen, og de andre skolene i kommunen. Skolen 
minner om at det er viktig at alle barn er på skolen og at ferie tas i feriene. Elever som er syke, skal 
være hjemme. De andre kan komme til skolen. Skolen vil ha en strengere praksis når det søkes 
permisjon. Skolen venter på revidering av fraværs rutiner for kommunen.  

 

Sak fra trinnene  

Meldt sak fra foresatt på andre trinn angående bursdagsfeiring og bursdagsgaver. Dette vil bli tatt 
videre til neste års tredje trinn.  

 

Kjersti Frostad  

Ref. 



 

 

 


