Referat FFAU Møte Harstad Skole 040620
Referent: Rolf Arne Iversen
Klasser representert: 1A, 1C, 2A, 2B , 2C, 3B, 4C ,6B, 7A, 7B.
Saksliste:
1) Coronasituasjonen:
• Rektor orienterte.
• Skolen følger FHI/Utdanningsdirektoratets anbefalinger tilsvarende gult nivå.
2) Oppstart nye 1.-klassinger:
• Førskoledager pågår med noen tilpassinger som følge av Corona.
• Fadderordning gjennomføres slik som tidligere.
• Foreldremøter skal avholdes.
• Klasseinndelinger avventes til 2. klasse.
3) Avslutning 7. klasse:
• Skolen avventer nasjonal avklaring 15. juni som vil avgjøre om man kan samle 50
personer eller flere. Avhengig av dette gjennomføres avslutning med eller uten
foreldre.
4) Status uteområde:
• Feiing i skolegården er utført. Det stilles spørsmål om rutiner for ivaretagelse og
vedlikehold av uteområdene.
• Befaring med hele FAU mot slutten av møtet avdekker menge områder som trenger
forbedring.
• Rektor følger opp internt i kommunens linjer. FAU-leder følger også opp saken bl.a
gjennom kommunalt FAU.
5) Trafikksikkerhet:
• Trafikkmønster skal informeres skriftlig ut til nye 1.-klassinger sine foresatte.
• Utfordringer i Skogveien grunnet gravearbeider gjør at foreldre fra Skogveien
etterspør skoleskyss. Rektor avklarer og gir tilbakemelding til aktuelle foresatte.
• Utfordringene med kulvert er drøftet i kommunestyremøte. Usikkert ang videre
oppfølging og ansvar for saken.
6) Eventuelt
• Noen barn har reagert på håndsåpe som benyttes. Skolen kvalitetssikrer at mest
mulig skånsomt produkt velges. Alternativt kan egen såpe medbringes.
• Gratisprinsippet har gitt begrensninger på sosiale arrangementer, bl.a
avslutningsfrokost for 7. klasse. Rektor og foreldrekontakt 7. klasse følger opp saken.
Kommunalt FAU har etterspurt evaluering av gratisprinsippet.
• Rektor orienterte om bemanningssituasjonen og bemanningsplan for høsten.
• FAU gjennomførte befaring i gammelskolens u.etg. Arealene skal benyttes til 1.
klasse fra høsten. Det gir også oppgradering av garderobefasiliteter som har vært
utfordrende for de yngste trinnene.
7) Valg av leder og nestleder
• Begrenset oppmøte og ingen interesserte kandidater gjorde at valg utsettes til
høsten og at FAU konstitueres ved 1. møte som bør gjennomføres uke 36.
• FAU leder og nestleder fullfører sine verv frem til sommeren. Fra skolestart må
nestleder ivareta lederfunksjonen frem til valg er gjennomført i første FAU-møte.

