
 

 

 

 

          SELJESTAD BARNESKOLE   
 

___________________________________________________________________________ 

Skolevegen 34 Tlf:    77 02 63 40 Hjemmeside: 

9407 HARSTAD Fax:   77 02 63 41 http://www.seljebs.com 

E-post: seljestad.barneskole@harstad.kommune.no 

Referat fra FAU-møte 5. oktober 2015 

 

Til stede:  

 

Silvia Klo   5B 

Maria Normann Nyheim 1A (vara) 

Kariann Roll   6A 

Ragnhild Samuelsen  6B 

Sidsel Andreassen  1C 

Arne Bratsberg  3A 

Kristian Kristiansen  1B 

Rita Indbjør   4A 

Cathrine Lindrupsen  3B 

Raymond Sørstrøm  2B 

Veronika Johanne Saue 1A 

Silje Gry Hanssen  7B 

Ingrid Baardsen  4B 

 

 

mandag 5. oktober kl. 1800. 

  

Saker:  

1. Konstituering 

a. Valg av leder:  Silvia Klo 

b. Valg av nestleder: Cathrine Lindrupsen 

c. Valg av rep. HKFU Silvia Klo 

 

2. Temakveld data og nettbruk – lage en arbeidsgruppe. 

 

FAU ønsker å ha følge opp data- og nettvettdagen vi hadde i fjor. Følgende 

arbeidsgruppe nedsettes:  

 Rita Indbjør, Kristian Kristiansen, Kariann Roll og Lasse Løtveit. Sistnevnte 

inviteres med.  

 FAU mener at det bør gå ut noen henvendelser til foreldrene om tema som kan 

være aktuelt. Arbeidsgruppa tar tak i dette. 

 Saken tas opp på neste FAU-møte 

 

3. Tv-aksjonen. 

 Kontaktperson for skolen er Ragnhild Samuelsen i 6B. Navnet meldes inn til 

kommunal kontaktperson.  

 Ranselpost lages og informasjon legges på skolen hjemmeside og Facebook-

side. Tv-aksjonen er 18.oktober. FAU ønsker at flest mulig kan stille fra alle 

trinn. 



 

4. Tilsyn elevenes læringsmiljø 

 Rektor redegjorde for tilsynet som var i begynnelsen av september måned. 

Skolen ble godkjent undertilsynet men må rette opp små avvik. Disse vil bli 

tatt i samarbeid med bygg- og eiendomstjenesten i Harstad kommune. Ønsker 

foreldrene å vite med om tilsynet kan rektor kontaktes. 

 

5. Eventuelt 

a. Skolegården brukes etter skoletid og kveldstid av større ungdommer. Dette er 

plagsomt for naboene. Politiet er mer aktiv i området nå og det er blitt roligere. 

b. Skolen har fått egen Facebook-side. Denne skal legges til klassenes egne sider. 

Oppfordre alle foreldre som er på Facebook til å like siden til skolen. 

c. Rektor redegjorde for sykling til skolen. Skolen har ikke gjort store endringer, 

annet enn at skoleveien nå reguleres av foresatte. Til og fra skolen er det 

foreldrene som avgjør om barnet skal sykle eller gå. Inne i skolegården har de 

kun lov til å sykle etter de har avlagt sykkelsertifikat på våren i 4. klasse. Det 

betyr fra skolegårdens grenser og inn til skolen skal sykkelen trilles. 

d. FAU ønsker at Seljestad barneskole vurderer å bli en leksefri skole. Digermulen 

skole har praktisert dette i over 15 år med gode resultater. Silvia Klo som 

fremmer forslaget til FAU sier at en leksefri skole vil han fordeler som gjør at 

det bør vurderes nærmere. Rektor på Digermulen skole inviteres til felles 

FAU/SU-møte og redegjør for deres erfaring og tanker rundt leksefri skole.  

e. FAU-café kan være en mulighet til å få inn penger til FAU. Denne saken må 

drøftes videre i FAU. 

f. FAU får eget rom på hjemmesiden til skolen. I dag heter rommet referater. 

Dette endres. Alle referat fra møter legges her og går ikke til hver enkelt. Rektor 

tar dette videre. 

g. Klatring i trær er ikke tillatt i skolegården. FAU ønsker begrunnelsen for dette. 

Tilsvar: Det handler om at skolen ønsker at det skal være trær igjen i 

skolegården. Når man klatrer i trær blir slitasjen stor og busker og trær blir 

ødelagte.  

h. Åpne dører på Rødskolen fra 08.00. Tilsvar: Rektor har tatt dette opp med 

vaskerne. Dørene skal nå være åpne fra 08.00. 

 

 

 

Referent  

 

Eskil Remme Kleven 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


