
Referat etter møte i HKFU 05.02.2019 kl. 17.30 – 19.00  

 
Deltakere: Stine Larsen- Bergseng, Øyvind Arntzen – Kanebogen, Carl-Henrik Siebke – Medkila, Anita 

Andreassen – Sørvik, Vibeke Hind – Stangnes, Rolf Arne Iversen – Harstad, Silvia Klo – Seljestad, Trine 

Halvorsen og Gunn Agersborg.   

 

Sak 0 - Innledning 

Informasjon om status for Gratisprinsippet i skolen. Våre høringer er sendt inn innen fristen 

31.01.2019. Behandles internt i kommunene i «Kvalitetsutvalget for skolene». Alle rektorer sitter i 

Kvalitetsutvalget. (Nye) retningslinjer Iverksettes når det er klart, men må nevnes at man ønsker i 

HKFU at man får muligheten til å komme med ytterligere innspill før vedtak fattes. 

Sak 1 – Informasjon om pågående revisjon av planer og rutiner i kommunen 

Skolesjefen informerte om pågående revisjoner. Oversikt over de ulike prosedyrene ble presentert. 

Alternative opplæringsarenaer- Kilhus læringsarena 

Spesialundervisning - Tilsyn fra Fylkesmann i høst – noen mangler påpekt. Elevenes stemme ikke 

tilstrekkelig 

Varsling - SMS-varsling ved kriser gjennom Visma. Rutiner er gjennomgått og rutinene er i tråd med 

prosedyrer 

Infoskriv skolestart 2019 - Ligger på hjemmesiden til HK. Gått gjennom og gjort nødvendige 

endringer og justeringer.  

Overgang grunnskole – videregående skole - Større fokus på denne overgangen 

Kartleggingsrutiner - Gjennomgang av og kvalitetssikring av hvilke kartleggingsprøver skal skolen ha? 

Gratisprinsippet - SE sak 0 

Underveisvurdering - Sikre at nødvendig vurdering av hver enkelt elev ivaretatts fra skolestart til 

sluttevaluering.  

Pågående arbeidsgrupper 

Følgende arbeidsgrupper er etablert: 

- Revisjon kommuneplan 
- Revisjon Strategi for oppvekst (Silvia er med i denne gruppen) 
- Perspektivmelding for Harstad kommune 
- Tverrfaglig arbeid – nettvett (Carl Henrik, Stine og Silvia er med i denne gruppen) 
- Rutiner ved høyt skolefravær 
- IKT-strategi 

 

Perspektivmeldingen – se Harstad i et 10-års perspektiv. Fremtidig elevtall går ned. 

Kapasitetsutvikling.  



Ny vgs. ble også kommentert og man ønsker å få ta del i dette på bakgrunn av at man er fremtidig 

brukergruppe. Rolf Arne Iversen tar med seg sin nestleder, Rikke Gürgens Gjørum og følger opp dette 

ved å ta kontakt med kommuneplanlegger Rannveig Ramtveit.  

Nettvett: se sak 2 

Rutiner ved høyt skolefravær 

Barnetrinnet spesielt viktig. Psykiske utfordringer. Ingen quick fix – mye arbeid må gjøres. Hva skal vi 

være obs på for å forebygge og hvis noe skjer hva skal vi gjøre og hvilket tverrfaglig team skal settes 

ned. Arbeidsgruppe etablert.  

IKT-strategi 

Skal oppjusteres i forhold til ny læreplan og nye, digitale læringsverktøy. Informasjon fra skolesjefen 

vedr. IKT. Det er kartlagt status på alle 12 skoler, der det er stor forskjell på utstyr og løsninger. 

Skolen har fokus på å finne løsninger innenfor eksisterende budsjettstruktur. I tillegg skal det 

fremmes en egen politisk sak for å få tilført økonomiske midler.  Det er ønsker om at alle elever på 

ungdomstrinnet får egen PC. Fra 1 – 2trinn skal få eget nettbrett.  

 

Inntak til ressurssenteret (forsterket skole) på Seljestad skole 

- Oppstart for 8.trinn høsten 2019 etter søknad – 4/5 elever høsten 2019 
- Utbygg ferdig til skolestart 2020 
- Ressursbehov på barnetrinnet skal fortsatt foregå på sine respektive skoler 
-  

Link til «Inkluderende oppvekst» dokument: 

https://www.harstad.kommune.no/inkluderende-oppvekst-strategisk-plan-for-oppvekst-2016-

2021.5828248-175063.html 

 

Sak 2 – Nettvett – orientering om hva det jobbes med nå 

3 arbeidsgrupper er satt ned: 

(Barnehage) og småtrinn – C-H deltar 

Mellomtrinn   -  Stine deltar 

Ungdomstrinn -  Silvia deltar 

Silvia oversender navn på representanter som deltar til skolesjefen. 

Øvrige deltakere i gruppen: Repr. fra HKFU, Ungdomshuset, politiet, helsesykepleier, skoleledelse 

kommunen 

 

Sak 3 – Revidering «Strategisk plan» - kort informasjon 

Man venter på at det skal utarbeides et nytt forslag til «Strategisk plan». Denne vil bli sendt ut til alle 

i HKFU når den er ferdig. Skal først gjennomgås av Carl- Henrik og Silvia og de skal komme med 

forslag til eventuelle innspill fra HKFU. Før noe som helst sendes fra HKFU skal det tas opp i plenum 

https://www.harstad.kommune.no/inkluderende-oppvekst-strategisk-plan-for-oppvekst-2016-2021.5828248-175063.html
https://www.harstad.kommune.no/inkluderende-oppvekst-strategisk-plan-for-oppvekst-2016-2021.5828248-175063.html


og man skal sammen bli enig om innspill fra organet. Neste møte i HKFU blir 2.4.2019 (ca. 17.30- 

19.00) og man tenker foreløpig å ta dette opp da, men antar at i forkant har man hatt gode dialoger 

med HKFU på mail.  

 

Sak 4 – Eventuelt 

Skolerute – se innspill per email fra Rolf Arne Iversen. 

Ifølge skolesjefen vedtas skoleruten i Fylkestinget og kommunen følger denne. Årsaken til dette er 

skyssbehovet, der kommunene må betale skyss dersom de avviker skoleruten.  

Hva kan HKFU gjøre? Vi bør alliere oss med Lenvik kommune og Tromsø kommune for et felles press 

mot fylkestinget.  Silvia finner nødvendig kontaktinformasjon til kommunalt foreldreutvalg i Lenvik og 

Tromsø og tar kontakt for å kartlegge hvilke muligheter vi har for en felles tilnærming.  

 

 

Referent Carl. Henrik Siebke og Silvia Kristin Klo 

 

 


