
HARSTAD KOMMUNE REFERAT VÅR REF: 
Fagstab 14.10.2020 GKA/2019/2540/033 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
Tilstede: Seljestad B. Daniel Hanssen 

Hagebyen  Rolf Arne Iversen 
Kanebogen Øyvind Arntzen 
Stangnes Jan Erik Winther 
Sørvik Trine Hofsøy 
Kila  Synnøve Skeie 
Seljestad U. Mona Kristine Jensen 
Medkila Carl Henrik Siebke 
Sverre Amdam Digitaliseringsrådgiver 
Vidar Larsen Skolesjef 
Gunn Agersborg Skolefaglig rådgiver 

 
 
 
 

  
  
Fraværende: Bergseng Stine R. Larsen 

Harstad Tina M. Sørensen 
Øyriket Sylvi Anita Johansen 

 

 
REFERAT HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 13. OKTOBER 
 

1. Vedtekter Harstad kommunale foreldreutvalg(HKFU) 
Vedtektene ble gjennomgått. 
 

2. It`s learning 
It`s learning er en digital læringsplattform for undervisning som nå innføres i 
Harstadskolen. Plattformen er en arena for kommunikasjon og samarbeid, samt et 
verktøy for administrasjon, evaluering og oppfølging av elever. Det er ulik 
innføringstakt mellom skolene og internt på skolene, men samtlige skoler ha 
innført plattformen i løpet av skoleåret 2020/21.  
 
Utvalget hadde ulike erfaringer med plattformen så langt. De var også opptatt av 
hvor raskt appen kan tas i bruk og hvordan innføringen evalueres. 
 
Foresatt app skal lanseres før nyttår. Innspill til implementeringen gjøres 
kontinuerlig gjennom prosjektets referansegruppe og tilbakemeldinger fra hver 
skoles digitale kompetanseveileder. Det legges ut informasjon på kommunens 
hjemmeside om status for innføringen snarlig. 
 

3. Valg av leder og nesteleder for skoleåret 2020/21 
Leder– Carl Henrik Siebke- Medkila 
Nestleder- Jan Erik Winther– Stangnes 
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4. Saker i restanse fra skoleåret 2019/20 
Gratisprinsippet 
Retningslinjer for verv i skolen 
Nettvett 
Ivaretakelse bygg. Videre oppfølging ses i sammenheng med sak om uteområder 
og vedlikehold bestilt hos administrasjonen av Utvalg for oppvekst og kultur.   
  
 

5. Eventuelt 
1. Sponsormidler og FAU prosjekter – hva er handlingsrommet? Skolesjefen 

avklarer. 
2. Koordinator for natteravnene inviteres til neste HKFU møte. Leder tar kontakt 

med koordinator for ordningen. 
3. Utvalgets arbeidsutvalg(AU) møtes i løpet av uke 43 og setter møteplan for 

skoleåret og gjennomgår saksliste til neste møte.  
 

 
Gunn Agersborg 
skolefaglig rådgiver 
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