Referat FAU- møte mandag 1.februar 2022

Tilstede: Kjersti Frostad (rektor), Even Nielsen (avd.leder SFO), Eirunn Olsen (FAU-leder)
1.trinn: Håvard Mack, Ellen N. Ervik, Vera Ridderseth
2.trinn: Beate Løvsal
3.trinn: Tommy Kristoffersen
4.trinn: Monica Fox
5.trinn: Hanne Wulff
6.trinn: Shalini Pedersen, Elisabeth Erikstad
7.trinn: Marita Eikhovd, Marianne Jakobssen, Helene Hernes

Trafikksituasjon rundt skolen:
Kjøremønster rundt kulverten er under oppsyn. Politiet har tatt kontakt med skolen og FAU rundt
situasjonen. Politiet kategoriserer dette området som «Et farlig område». Politiet foreslår at det blir
forbudt å kjøre inn den veien mellom kl.0800-0900. Det vil også tydeliggjøres hvilke drop-soner man
skal bruke. Det er startet en prosess for å endre skiltingen. Det vil bli evaluert før sommeren.
Informasjon angående endringen vil bli sendt ut til foresatte i vima. Det er unntak for dem som må
benytte rullestolrampen i St. Olavs gt. Parkeringsplassen vil bli regulert ift. parkering.
Foresatte i FAU tok opp at det er trafikkfarlige situasjoner på den andre siden av kulverten, mot
Harstad stadion.
-

Foresatte setter av barn (noen midt i krysset).
Foresatte snur i innkjørselen til de beboere i gaten.
Foresatte rygger.

Alt dette farliggjører situasjonen for elevene våre.
SFO:
Har hatt utfordringer rundt høyt sykefravær, og det har vært behov for økt bemanning under
pandemien. SFO merker stor forskjell og bedre hverdag nå som vi er tilbake på grønt nivå. SFO-leder
ønsker å skryte av foreldres tålmodighet og tilpasningsevne under den siste tiden. SFO opplever at
flere foreldre er blitt gode Visma-brukere. De virker å beherske å gi beskjeder i appen osv.
FAU-representant gir skole og SFO skryt for tydelige meldinger i forhold til korona og hvordan
håndteringen har vært i skole og SFO.
Før jul da mange var syke og andre var hjemme, opplevde en foresatt at det ble stilt spørsmål om
grunnen til fraværet. Dette ble ikke opplevd som positivt og foresatte fremhever at dette ikke var en
god opplevelse.

SEPU- undersøkelsen:
Skolen var helt klar til å gjennomføre undersøkelsen, foreldrene hadde gjort seg klare til å delta på
undersøkelse, og samtykkeerklæringer var samlet inn. Så endret SEPU på samtykkeerklæringen, noe
som førte til at alle samtykker måtte samles inn på nytt. Dette gjorde at deltakelsesprosenten ble
mye lavere. Kun 56%. Dermed kunne ikke resultatene fra elever og foresatte brukes. Av dem som
hadde samtykket var et svært lav deltakelse blant foresatte.

Skolen velger å bruke tid på de delene av undersøkelsen som er valid; lærerens svar og andre
ansattes svar. Selv om deler av undersøkelsen ikke er valid, fortsetter skolen med å jobbe med de
områdene som ble valgt ved sist undersøkelse; relasjoner mellom barn/barn og voksne/barn.

Trivselsundersøkelsen for 7.trinn.
Tallene i undersøkelsen gir tilbakemelding om at skolen er over/på landsgjennomsnittet på de fleste
områdene. Det skolen årlig opplever lavest skår på er; elevmedvirkning.
Barna melder at de trives. De melder at de har det trygt og godt, men at det skjer noen hendelser på
skolen. Spesielt i friminuttene. Det meldes også om krenkelser på nettet.
Nasjonale prøver:
I fjor var lesing prioritet – Det har vært fokus på variert lesestoff særlig til gutta. Det er kjøpt inn mye
nytt lesestoff, og vi ser at det lånes godt med bøker fra skolebiblioteket.
Skolen jobber videre for å styrke elevene ferdigheter mot 5. trinn og 8. trinn. Det planlegges
aksjonslæring for 4. tom. 7. trinn. Aksjonen skal gå over 10 uker.
Resultatene for elevene som startet på 8. trinn som kommer fra Harstad skole
I norsk og engelsk er elevene på landsgjennomsnittet.
I matte er vi på 49. Ett poeng under landsgjennomsnittet.

Innkjøp av bøker:
Vi avventer da læreverkene som er oppdaterte etter fagfornyelsen ennå ikke foreligger. Skolen har
kjøpt nytt læreverk i engelsk til de trinnene, der bøkene var ferdige.
Skolen har kjøpt inn 30 nye PC`er.
Dysleksivennlig skole:
Siden sist møte har Therese Mari Sørensen som er lærer ved skolen gjort en fantastisk jobb ift.
ressurser og opplæring i ressursene. Det planlegges at hun følger opp dette arbeidet ut året og til
høsten.

Utetid
4.-7.trinn elevene fortsetter med egne områder, men trinnvis.
1-3.trinn har felles utetid

Mobiler og smartklokker
Mobiler og smartklokker: Skolen/elevrådet og FAU har utarbeidet regler for dette. Mobilene skal
være i mobilhotell for de eldste. Smartklokker skal være i skolemodus. Det vises til skriv som ble
sendt hjem før jul angående dette.

Festspillene:
25.juni 2022 - Åpning av festspillene-det er kommet forespørsel fra festspillene om at barn ved
Harstad skole kan være med, kle seg ut osv. Ca 3-4.timer. Starter ca. kl.13. Mer info vil komme.

Ressurser for neste skoleår:
Harstad kommune har nedtrekk for andre år på rad. Harstad skole må tilpasse driften ut fra
ressursene som vil bli tildelt ut fra elevmassen. Skolen har ikke elever nok på årets 4. trinn til å
beholde tre klasser. Det blir på neste års 5. trinn – to klasser. Det samme gjelder for neste års andre
trinn, som blir to klasser til neste år.
Representant nevner at inndelingen på 3.trinn ikke har vært optimal. Han ber skolen derfor være
oppmerksom på det når skolen skal dele inn i nye grupper. Skolen tar denne tilbakemeldingen, og vil
forsøke å ta med fjorårets lærdom.
Rektor melder at det å kun dele inn etter hvor elevene bor, ikke alltid er heldig. Skolen må ta hensyn
til geografisk ikke er heldig. Det har blitt delt i hagebyen/sentrum. Dette har ikke vært bra. Men det
er flere hensyn å ta, men skolen er oppmerksom på utfordringene.

Kommunal temadag:
Kommunalt FAU ønsker en kommunal temadag i uke16-17.
En fag-temadag: Psykisk helse, politiet, besøk på skolen.
En gruppe i det kommunale FAU er satt ned for å jobbe frem en temadag for hele kommunen.
Spørsmål fra Eirunn var om noen kunne representere Harstad skole. Dette er ikke mye arbeid, men
man skal delta på teamsmøte, samt finne en dato og være med i planleggingen. Dette skal da gis ut
til FAU her på skolen, som igjen organiserer seg videre. Dersom noen foreldre kunne tenke seg å
være med å planlegge en slik dag, ta kontakt med FAU-leder, Eirunn. Dagen er for foreldrene.
Snakk om psykisk helse, andre aktuelle temaer.
Annet

Skolen fremhever viktigheten av at alle foresatte inviteres inn i plattformer og fora som opprettes av
klassekontaktene.

Even Nielsen
ref

