Referat FAU-møte 8.11.21

Tilstede: Eirunn Olsen (FAU-leder + 4B), Kjersti Frostad (Rektor) Even Nielsen (Avdelingsleder SFO),
Beate Løvsal (2A), Elisabeth Erikstad (6B), Arild Hansen (7C), Hanne Wulff (5A), Tone Johnsen (2B),
Linda Askevold (6A), Marianne Jakobsen (7A)
Drift:
Fortsatt høyt fravær ved skolen. Bedre vikartilgjengelighet.
Coronatester kjøpt inn til skolens ansatte.
Diverse:
•
•
•
•
•

Vi har deltatt på skoleløpet- 4-7.trinn løp i sentrum, mens 1-3.trinn løp på stadion.
Refleksdag er gjennomført. Elevrådet tar med seg til elevrådsmøte i morgen om at det
brukes.
Ny snøball-blink skal settes opp.
Det er meldt inn til gruppen som jobber med uteområdene i kommunen at det er ønskelig at
Glasshuset blir vurdert som sandkasse rom.
Det har vært tilsyn av uteområdet, av kommunen: Et apparat er stengt, det er trampolinen.
Det må repareres før det kan åpnes opp igjen.

Spørreundersøkelsen, SEPU.
•
•
•
•
•
•

20% av foresatte har ikke svart på om de vil delta.
Skolen vil bruke resultatene av SEPU til å se på egen praksis for å kunne videre utvikle skolen.
Skolen jobber videre med bruk av pedagogisk analyse.
Resultatene skal være klare til 1.januar 2022.
Foresatte og elever uttrykker viktigheten av relasjonsbygging.
Flere foresatte sier at de kjenner få andre foreldre på trinnet/skolen.

Alle med:
Målet er å vise fram hvilke aktiviteter/fritidsaktiviteter som finnes for barn og ungdom i Harstad.
Elever og elevrådsrepresentanter fra Hagebyen og Harstad skole skal sammen presentere «stands» i
gymsalen, slik at elever kan gå rundt å se hva som tilbys her i byen.

Korona:
Skolen har vært berørt av utbruddet som har vært/er i Harstad.
Skolen har også kjøpt inn hurtigtester for ansatte.

Dysleksivennlig praksis:
Et arbeid som har startet opp. Fokus på spesifikke lese- og skrivevansker og dysleksi.
Målet er at alle som er pedagogisk personell skal få kunnskap om dette. Hva gjør vi - hvilken praksis
skal vi ha i samarbeid med hjemmene.
Ling-It: Kurs for pedagogisk personell i programmet LingDys. Dette er veldig godt hjelpemiddel for
barn med utfordringer rundt lesing. Dette kurset tilbys også til foreldre, slik at de kan lære seg
programmet for å hjelpe barna sine.
Skolen har bestilt kurs med Ling it, som blir et digitalt møte, tirsdag 16.november. De barna som har
PC som hjelpemidlet fra NAV, vil bli invitert med foresatte til kurs om ettermiddagen.

Tilsyn
Skolen har hatt internt tilsyn, der tema var på det fysiske. Skolen har ennå ikke mottatt rapport på
dette tilsynet. Tilbakemeldingen under tilsynet var gode på de fysiske forholdene. Ting som ble tatt
opp, har Kjersti sendt videre til Bygg og eiendom. Elevrådet deltok aktivt på tilsynet og kom med
gode innspill.
Skolen har utarbeidet risikovurdering ift til arrangement utenfor skolen. Skolen vil jobbe videre med
vurdering av spesialrom.

Skolen er en del av et eksternt tilsyn som omhandler store deler av skoledriften. Dette tilsynet pågår
ennå og skolen forventer at det ila vinteren vil komme tilbakemelding.

Innsamlingsaksjonen:
I år opplevde alle parter at det var kort frist. Kort frist for skolene og for foresatte. Grunnen til dette
har vært omlegging av hvem som har hovedansvaret for gjennomføringen. Informasjonen om
endringen kom sent ut, noe som gav ringvirkninger i alle ledd. Den dagen Harstad skole fikk
informasjon fra kommunen, videresendte rektor til klassekontaktene på 7. trinnet. FAU skal ha en
perm som omhandler innsamlingsaksjonen. Rektor skal forsøke å oppspore den.
Evaluering
•
•

7.trinn hadde ansvaret i år. Foreldre og elever ble kontaktet via ranselpost. 26.elever kunne
delta.
19 bøsser ble utdelt, noen få eksterne voksne var med. Ingen av årets klassekontakter hadde
ikke vært med på tv-aksjonen før.

Hva er lurt å tenke på til neste år?
•
•
•
•

Det var vanskelig å få dekket alle rodene med kun 7.trinn.
Informasjon om at dette er en oppgave for trinnet bør legges ut til trinnet på første
foreldremøtet.
Foreslår at flere trinn engasjerer, kanskje helt ned til 5-7.trinn.
Felles mal kan og bør lages for gjennomføringen.

•
•

Kaffe og varm saft til alle som deltar.
Informeres til klassekontaktene at det er skolen som bestiller pizza, slik at det er avklart.

Halloween:
Forslag til neste år: At helgen nærmest halloween låses for utleie, slik at det åpnes for og legges inn
at trinnene får tid til Halloween feiring.

Arbeid med informasjon og årshjul for klasserepresentanter og FAU
Arbeidet er startet opp. Det er laget en liste med foreslåtte aktiviteter.

Ref. Even Nielssen

