Referat FAU møte, 25.april, 2022
Tilstede: Kjersti Frostad (Rektor), Even Nielsen (SFO-leder), Eirunn Olsen (FAU-leder)
Håvard Mack (1.trinn), Vera Ridderseth (1.trinn), Beate Løvsal (2A), Tone M. Johnsen (2B), Lena
Madsen (3A/5B), Tommy Kristoffersen (3B), Mie Thorbergsen (4A), Eirunn Olsen (4B), Hanne Wulff
(5A), Monica Fox (4C og 6C), Shalini Pedersen (6A), Marianne Jakobsen (7A), Marita Eikhovd (7B),
Monika Salvesen, Arild Hansen (7C)

Det ble ikke gjennomført SU-møte. Grunnen var meldt forfall fra medlemmer.
FAU-leder ønsker velkommen:
Godt oppmøte. Gjennomgang av oppgavene til foreldrekontaktene, fra eget møte. (Se eget referat)
Det er ikke klassekontaktene som skal være ansvarlige for å styre med alt som skjer i klassene, men
de kan være med å trekke i trådene.

Viktige datoer fremover:
17.mai - OBS: Klassekontaktene har ansvaret for å hente 17.mai-fanen til trinnet før 17.mai. (2022
må de hentes fredag 13.mai.) 7.trinn må hente skolefanen på selve 17.mai.
Torsdag 16.juni. Sommeravslutning for hele skolen
Tirsdag 21.juni (endret til 20. juni etter ønske fra trinnet): 7.trinnavslutning:

Rektor får ordet:
Bemanning:
Informasjon angående kontaktlærer sendes hjem i juni.
Vi gjør endringer i forbindelse med NOA (to-språklig faglærer, morsmålslærere, særskilt norsk og
innføringstilbudet) og bedre støtte til flerspråklige barn.
Vi har gjort oss klare for å ta imot ukrainske flyktninger. Skolen har derfor gjort fysiske endringer, ved
å flytte innføringsklasserommet opp på gammelskolen. Alle elever som har innføringstilbud på
Harstad skole, er lokalisert på gammelskolen. Det er klart hvilke lærer som skal styrke
innføringstilbudet.

Kvartalsregnskapet:
Vi har 600 000 kr i overforbruk. I tillegg har skolen hatt 11% sykefravær dette kvartalet. Dette er et
etterslep fra Corona, med mye sykdom, long covid.
Vi har mange elever som har ekstra behov, og disse vil vi prioritere å bruke ressurser på, tross
overforbruk.
Utsikten for balanser: Vi venter på refusjoner, men det vil mest sannsynlig ikke dekke overforbruket.

Trafikksituasjonen:
Det var noen dager med farlige situasjoner tidligere i vår. Etter å ha sendt ut VISMA-melding ble det
en bedring.
Det foreslås også at foreldre/lærere/elevråd aksjonerer før sommeren, og til høsten, med gule
vester. Dette følges opp av FAU.
Det har vært en god dialog med politiet. De anerkjenner at trafikksituasjonen rundt skolen kan være
farlig.

Bussfølge:
Skolen bruker mye ressurser på bussfølge. Både at elever blir tatt imot på morgenen, og at de følges
til busstoppet på ettermiddagen. Skolen opplever at det er en del elever som velger å gå av bussen
andre steder enn ved skolen om morgenen. I tillegg er bussfølge på morgenen slik at elevene tas
imot på samme side av veien som skolen ligger, og elevene følges dermed bare 40 meter. Dette kan
virke å være unødvendig ressursbruk. Bussfølge om morgenen vurderes avviklet. Skole og FAU ser
allikevel at bussfølge på ettermiddagen fremdeles er ønskelig, da elevene da må krysse veien, i tillegg
til at det har vært episoder der buss ikke har stoppet.
Bussfølge om morgen vurderes avviklet. Bussfølge på ettermiddag vurderes videreført.

Lærebøker:
Nye bøker er kjøpt: KRLE og samfunnsfag prioriteres i første omgang. Matematikk neste runde.
Skolen har etter FAU-møte hatt en prosess i personalet. Det er endring i prioriteringslisten.
Utviklingsgruppen ved skolen følger dette videre opp.

Skolegården:
Det har vært store problemer å få kommunen til å følge opp brøyteskader. Gjerdet ødelagt,
trampoline ødelagt (slitasje), samt at mye av dekket under lekestativ er revet opp. Det er reparert,
men vesentlig lavere kvalitet enn det som ble ødelagt. Dette meldes med en gang til kommunen,
men skolen opplever at stopper der.
Sabotasje: Sykler blir sabotert på skolen – bremser ødelegges. Dette er potensielt livsfarlig. Skolen
oppfordrer foreldre til å snakke om dette hjemme. Skolen ber også om at dersom noen observere
noen som gjør sånt så må det meldes fra omgående. Vi minner om at skolen har kamera, som i gitte
tilfeller kan brukes hvis det blir meldt om alvorlige hendelser.

Andre nyheter:
•

Vi har fått bordtennisbord i Hagen. Disse er blitt utrolig populære, særlig blant de eldste
elevene.

•

Trafikk aksjonen: Beate Løvsal, Vera Ridderseth, Tone M. Johnsen og Tommy Kristoffersen.
Det vil være en trafikkaksjon i Bjarne Eringsøns gt. Bakgrunnen for aksjonen er at foresatte
stopper rett utenfor kulverten og slipper av barn. Dette skaper farlige situasjoner, som
observeres og meldes fra beboere. Vi minner om droppsonene som er rundt skolen.

