Referat fra FAU-møte 31.05.21
Til stede: Kjersti Frostad, Tina Sørensen, Nina Haug, Knut Helge Moe, Bjørg Karin Steinhaug, Dagrunn
Weines, Edny Beate Karlsen, Monica Fox, Shalini Hoyer Pedersen, Åshild Nilsen, Tone Dahl Jacobsen,
Espen Andre Ludvigsen, Nanna Katrine Edvartsen og Tone Solsvik

Sak 1: Lærebøker
Den nye fagplanen krever at det blir kjøpt inn nye bøker. Kommunen har satt av 2 millioner til dette
formålet. Denne summen utgjør 1,5 bok per elev i Harstad skolen. Det er estimert at det vil koste ca.
5000 kroner per elev for innkjøp av nye bøker i alle fag. Midlene kommunen har satt av dekker ca.
950 kroner pr. elev. Det kommunale foreldreutvalget har satt sammen en arbeidsgruppe med mål
om å sette press på kommunen slik at det blir satt av midler til innkjøp av nye bøker.
Skolene har også årlige utgifter i ulike lisenser, ved Harstad skole utgjør lisenser ca 300 kr. årlig pr.
elev.
Alle skolene har laget en prioriteringsliste for hvilke fag de ønsker å prioritere ved innkjøp av nye
bøker. Ved Harstad skole har vi prioritert engelsk for alle trinn.
Det er vanskelig å kjøpe inn bøker etter den nye fagplanen når det ikke er satt av ekstra midler til
dette.
Skolesjef Vidar Larsen har estimert at innkjøp av nye bøker vil koste om lag 15 millioner for Harstad
skolen .

Sak 2: Skolegården
1. Harstad skole er skolen i hjertet av sentrum. Skolegården blir mye brukt av folk i alle aldre. Dette
generer en del forsøpling på området. Når skolen holder feriestengt er det ingen som tømmer/rydder
søppel på uteområdet. Rektor, Kjersti Frostad, ønsker at skolegården skal bli en del av parkområdene
til Harstad kommune. Hun har vært i møter med Harstad kommune hvor dette har vært diskutert,
men det har ikke vært gjennomslag for forslaget.
Skolen ønsker ikke at området skal forringes. Dersom noen har forslag til hvordan dette kan løses
ønsker Kjersti at de tar kontakt med henne.
Forslag: Har Harstad kommune en ungjobbsentral? I så fall, er dette et oppdrag de kan gjøre? Dette
forslaget blir fulgt opp av skolen.
2. Skoleplassen mangler en ting som er etterspurt av elevene: Sandkasse.
Er det mulig å engasjere noen «handy» mammaer og pappaer til dette oppdraget? Det er tenkt at det
bygges to sandkasser. En ved siden av inngangen til 1. trinn og en sandkasse ved gapahuken. Kassene
må være med lokk slik at ingen, hverken dyr eller menneser, bruker sandkassen som toalett og
søppelboks. Målet er at sandkassene skal være klar til høsten.
FAU synes dugnad er en god ide. Skolen sender Visma melding til foresatte hvor de spør om det er
noen som kan hjelpe til med prosjektet. Meldingen må få med seg tidspunkt og frist for å melde seg
på til dugnaden. Nina Haug, kontaktlærer for elevrådet, sier elevrådet kan lage vafler til
dugnadsgjengen.

3. Verneombudet ved skolen har vært på befaring på uteområdet. Det resulterte i en lang liste med
avvik. De fleste av avvikene er allerede ordnet.
Skolen ser at et stort problem i skolegården er de «myke» områdene blir ødelagt og skadet under
brøyting. Kommunen sier at dette må vi forvente. Kjersti er ikke enig i det. Det planlegge å legge opp
en tydelig brøyterute slik at de «myke» områdene skjermes, det kan medføre at enkelte av
områdene ikke blir brøytet slik de til nå har vært. På grunn av streiken kan det hende at prosessen
med å ordne de ødelagte områdene blir forsinket. Kjersti følger dette opp.

Sak 3: Lærerstillinger
Skolen har to ledige lærerstillinger med søknadsfrist 02. juni.
Even Nielsen overtar som ny SFO leder fra 01. august 21.

Sak 4: Informasjon fra det kommunale FAU
Det er to distrikt i byen som mangler natteravner: ved Bergseng og Harstad skole. Det er et økende
behov for natteravner, spesielt nå mot sommerstid. Det oppfordres til at så mange som mulig melder
seg, jo flere som stiller til natteravn jo færre vakter får den enkelte. Det kommunale foreldreutvalget
er i ferd med å utarbeide en melding som blir sendt ut i Visma.
Tina Sørensen gir seg som FAU-leder etter dette skoleåret. Det må velges ny leder og nestleder. Tina
stiller på det første FAU møtet til høsten for å overlappe ny leder.
Det er ikke så mye jobb å være leder for FAU. For Kjersti er det godt å ha noen å rådføre seg med når
det gjelder ulike saker som vedrører skolen, f.eks. Corona-situasjonen som har vært.

Sak 5: Elevrådet
Elevrådet har et ønske om å samarbeide med FAU. Elevene har mange spørsmål de ønsker å få svar
på:
•
•
•
•
•

Hvem er FAU?
Hvordan får FAU penger
Hvor mye penger har FAU?
Kan FAU kjøpe inn f.eks. is til premie?
Kan FAU tenke seg et samarbeid med elevrådet? Eventuelt hvordan få dette til?

Ref.: Tone Solsvik

