
SU-møte 16.11.22 
 

Til stede: Espen Ludvigsen (politisk representant, Eirunn Olsen (FAU-leder), Iver Ihrstad (elevrådet), 
Kjersti Frostad (rektor) 

Fravær: Angelica Olafsen-Kristoffersen (elevrådet) og Even Nielsen (SFO-leder) 

 

Endring i ledelsen 

Martin Flermoen som er avdelingsleder på HS starter i ny stilling på voksen opplæringen. Skolen har 
lyst ut avdelingsleder stilling.  

 

Ressurssituasjonen  

Skolen opplever som andre skoler nasjonalt og lokalt, lærermangel. Skolen har lyst ut stilling som 
lærer, men opplever at det er vanskelig å få søkere. Fristen er utvidet. Skolen ønsker alle som har 
formell utdanning velkommen som søkere.  

 

Nasjonale prøver 

Ble ikke gjennomført ved skolen. Eleven kom tilbake torsdag, og fristen for gjennomføring var fredag. 
Det var ikke tid nok til å gjøre dette. Hagebyen skole gjennomførte nasjonalprøve i lesing. Elevene fra 
HS viste ett bedre resultat enn i fjor . Dette er gledelig for barne- og ungdomsskolen, da skolen og 
FAU ved Harstad skole har hatt søkelys på dette i flere år. 

 

Trivselsundersøkelsen 

Blir gjennomført fra 5. tom. 7. trinn. 

 

Uteområdet  

Gammelskolen: Fasaden på gammelskolen løsner. Steiner har falt ned på skoleplassen. Dette ble 
meldt fra skolen som et avvik og samme dag var bygg og eiendom opp på befaring. Området der 
steiner hadde falt ned, ble sperret av.  Fredag i forrige uke var det full vurdering av fasaden. 
Kommune bestilte inn eksterne fagfolk.  

Akebakken: 

Skolen forsøker etter beste evne å fortelle barna at de ikke kan ake, når det ikke er snø. Dette er 
svært vanskelig, og skolen ønsker at foresatte skal vite dette. Akebakken er bratt og fristende i 
utetiden. Skolen har satt opp sperrebånd, som barna kryper under. Det har vært voksne som har 
stått i bakken (men da akes det fra siden). Vi har vært på callingen og sagt at det ikke skal gjøre.  

Reparasjoner ute som er gjort og skal gjøres: 



Gjerdet: Er bestilt og blir reparert. 

Benk: Er meldt til bygg og eiendom. 

Trampoline: Er bestilt og blir fikset. 

 

Dugnadsplan for HS 

Skolen ønsker en dugnadsplan for uteområdet. Det er en ny skole, men det er alltids arbeid som må 
gjøres. Det vil også være et godt signal til alle barna.  

 

Kompenserende tiltak 

Kompenserende tiltak fra skolen er økt pedagog ressurs på leksehjelp.  

 

 

 

 

FAU-møte 16.11.22 
Alle trinnene var representert. 

Informasjon fra SU. Se over.  

Samtale med foreldrekontaktene på andre trinn 

På grunn av stor økning i elevtallet planlegger skolen å dele trinnet i tre grupper. Dette vil ikke bli 
gjort før skolen har gjort ansettelser. Skolen vil dele gruppene ut fra pedagogiske hensyn. 
Informasjon som gjelder dette og gruppedeling vil bli gitt til foresatte. Vi er ikke i gang med denne 
prosessen, og ber om forståelse for at det er mange uklarheter. Håpet er at vi skal ha dette på plass 
innen skolestart i januar. 

Evaluering av Halloween 

Iver som er i Su forteller om at det var en flott dag, og at han opplevde at elevene koste seg. 

7. trinn hadde overnatting. FAU foreslår at dette kan være fast tradisjon. Kjersti tar dette med til 
personalet. Foresatte bidro med mat og vaktordning. Dette er noe som må gjøres hvis overnattingen 
skal gjennomføres.  

For de øvrige trinnene var det et fint arrangement. Noen trinn hadde treffpunkt for foresatte 
samtidig. Dette var positivt. Da fikk barn leke og voksne snakke sammen.  

Det er viktig at det avtales hvem som skal hente, gi videre og levere nøklene.  

Det oppleves positivt at skolen stilte med kaffe.  

Foresatte bakte kaker. 



Det var for få mopper, og det bes om at det er flere mopper i; gymsalen og på kjøkkenet.  

Det legges flere ruller med søppelsekker. Det var for få i år.  

Det er ønsket en liten bruksanvisning for bruk av høyttaler.  

Alt i alt ett veldig flott arrangement som videreføres.  

 

Evaluering av innsamlingsaksjonen (Espen Ludvigsen deltok) 

Generelt etterlyses det bedre informasjon fra kommunen. Skolen ble i år forespeilet 52 roder. Rett 
før innsamlingsaksjonen fikk skolen 37 roder. Dette gjorde at det var nok bøssebærere. Det var nok 
pizza til alle som var med. Skolen stilte med kaffe.  

Til neste år: 

- Kart klart på forhånd  
- Trinnene kommer til ulike tider. Da er det lettere å få sjekket inn dem som skal gå og gi ut 

rodekart. 
- Det første som skjer når man kommer, er at man får kartet. Etter det skriver man seg inn og 

får bøssene. 
- Skolen legger ut penner til bruk.  
- Samme informasjon som i år, sendes ut til neste år.  

For dem som ønsker å finne ut hvor mye som ble samlet inn, er det mulig å gå inn på: Bli med.no. 

Evalueres som ett vel gjennomført arrangement.  

Trafikk situasjonen 

Evgeniya som er representant for 6. trinn har fått trykt opp skilt som skolen kan henge opp ved 
droppsonene. Det er avklart med kommunen, og dette vil bli gjort så raskt som mulig. I tillegg er det 
trykt opp skilt/vester som elevene kan bruke som skolepatrulje. Elevene på 7. trinn er positiv til å 
være Harstad skoles skolepatrulje. Beate Løvsal tar et ansvar på vegne av FAU for å lære elevene hva 
de skal gjøre. Det vil sendes ut informasjon fra FAU til foresatte. Rektor sender visma melding. 
Elevene som tar dette ansvaret, får en markering til våren med pizza.  

Skiltene er merket «Hjertesone». «Hjertesone» er i regi av Trygg trafikk. Rektor har kontaktet Elin 
Storslett for å forhøre seg om Harstad skole kan være en del av kommunens satsningsområder. 
Vedlagt følger en video som er laget av Trygg trafikk. 
https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/trafikksikker/trafikksikker-kommune-pa-youtube/ 

Skolen trenger ingen godkjenning for å bli hjertesone skole. Skolen kan selv velge å ha fokus på dette.  

 

Kjersti Frostad 

Ref.  

https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/trafikksikker/trafikksikker-kommune-pa-youtube/

