
 

     

 

Tilstede: Harstad Tina M.Sørensen 

Kanebogen Øyvind Arntzen 

Stangnes Jan Erik Winther 

Kila  Synnøve Skeie 

Seljestad U. Mona Kristine Jensen 

Medkila Carl Henrik Siebke 

Vidar Larsen Skolesjef 

Hanne Holthe Leder Natteravnene Harstad 

 

 

 

Referent: Synnøve Skeie 

  

  

  

Fraværende: Bergseng Stine R. Larsen 

Harstad Tina M. Sørensen 

Øyriket Sylvi Anita Johansen 

Seljestad B Daniel Hansen 

Hagebyen Rolf Arne Iversen 

Sørvik Trine Hofsøy 
 

  

 

REFERAT HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 26. NOVEMBER 
 

 

Møtet ble gjennomført digitalt i Teams.  

 

 

Sak 6/20 – 21   Opprop / registering 

OK 

 

Sak 7/20 – 21   Godkjenne innkalling, saksliste og referat 

OK - godkjent 

 

 

Sak 8/20 – 21   Valg av sekretær i HKFU 

Grunnet lavt oppmøte utsettes valg av sekretær til neste møte i HKFU 

 

 

Sak 9/20 – 21   Gjennomgang av møtedatoer HKFU skoleåret 2020 - 2021 

Datoene er satt for hele skoleåret 2020 – 2021. Da det er muligens ikke alle som har varslere i 

sin kalender, sendes leder ut en innkalling senest 1 uke før møtet finner sted.  
 

 

Sak 10/20 – 21   Fastsettelse av rutiner og praksis for referater HKFU 

Utkast sendes ut til medlemmene i etterkant av møtet slik at alle kan lese gjennom dette og 

komme med innspill/kommentarer. Et endelig utkast til referat sendes ut før neste møte og 

godkjennes formelt i neste møte.  
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Sak 11/20 – 21   Presentasjon av Natteravnene i Harstad v/ leder Hanne Holthe 

Hanne Holte: Natteravner fins over hele landet og er organisert forskjellig. Harstad ligger 

under Tryg forsikring (sponset i 20 år). De betaler for alle jakker, reflekser, Førstehjelp og 

driftstøtte mm. Natteravnene har årsmøte hos Tryg en gang i året. Frivillighet; Alle aldre. 

Ønsker å skape trygghet og trivsel. Voldsforebyggende. Hjelper rammede (skadede, fulle 

mm). Skal observere, uten å være politi. Alle over 18 år kan være natteravn. Nattravnene er 

forsikret gjennom Tryg forsikring (kriseforsikring). Har ikke lovpålagt taushetsplikt, men en 

moralsk taushetsplikt for å skape trygghet. Det skrives kort rapporter fra Ravneturene, men 

rapportene inneholder ikke navn osv. tidligere hadde de direktenummer ti Politi på vakt, nå 

må de ringe fellesnummer (=Tromsø/politireformen). Ravnene begynner sent å gå. De går i 

sentrumsgatene av Harstad fra kl 23, med base hos Scandic. Har en landsomfattende avtale 

med Egon (mat, drikke). Ravnene må være minimum 3 personer. Totalt er det mange ravner, 

mange flere enn de som faktisk er ute og går. Har omsider faste lag, men grunnet Korona e 

det litt omorganiseringer til tider. Ble kontaktet av noen i Breivika i forbindelse med Slåssing 

episodene, slik ble det etablert en ny gruppe i Breivika som har hold på til ting begynte å roe 

seg ned der i området. Nå for et par uker siden kom det retningslinjer fra Natteravnrådet om å 

ha avtale med Kommunelegen før de går ut. Kommunelegen har gitt klarsignal til å gå ut 

bydelene.  Så nå kan ravnene vandre i Breivika igjen. Også Seljestad har kontaktet Ravnene 

for å høre om de kan samarbeide…..  Har vært innom Hagebyen 8 trinn og snakket med 

foreldrene der; noen har meldt interesse etter dette også. 

 

Ravnene foreslår at folk er med i en gruppe grunnet forsikringer og støtte med 

sikkerhetsutstyr, det blir vanskelig med koordinering av vaktlister…. Visse ting fungerer og 

andre ting ikke. Hanne kan bidra. Den offisielle natteravnsiden på Facebook er Natteravner 

Harstad (en offentlig Gruppe); men der må man inviteres inn. Vanlig rekruttering foregår via 

hjemmesiden til Natteravner. Men nå når det er unntakstilstand trenger det kanskje ikke å 

gjøres så omfattende å melde seg inne. 

 

Det fins også Dagravner i landet som vandrer på kjøpesentre osv. der ungdommene henger. 

Det kan kanskje også være et ønske fra senterne og hjelper mot mobbing…. Det fins også MC 

ravner (kjører til Trondenes, Laugen mm). Det fins enkeltelever som stjeler hver dag, drikker 

seg fulle på dagtid, ruser seg, helst på kjøpesentrene. Hanne tenker å ta en telefon til 

senterlederen for å høre om de har behov for Dagravner eller lignende. 

 

Etter presentasjon fra Hanne Holthe ble det en diskusjon om natteravn-ordninger ved skolene 

i Harstad.  
  

Seljestad u-skole har 100 foreldre i sin private gruppe og har kontakt med politiets 

forebyggende. Politiet anbefaler å gå mellom 18-22 fredager og lørdager og minimum 2 

personer går sammen. Seljestad oppfordrer foreldregruppen å gå ukedagsgrupper til 

spesifikke steder anbefalt av Politiet (OBS/Sjøkanten/Equinor-garasjen, Kanebogen skole, 

Kanebogen kjøpesenter, COOP Seljestad, Seljestad skole).  Disse bør være mobile, dvs ha 

biler slik at man kan dekke over mange steder. Foreldregruppen består av folk som kan bidra 

1 eller flere ganger. 

 

Mona mener flest mulig ravner må blandes og ikke organiseres for sterkt slik at folk som 

kjenner hverandre fortsatt kan slå seg sammen. Seljestad sender ut meldinger via Visma, og 

klasse Facebook-sider. Det er viktig at det er eierskap fra alle skolene som er med i 

Ungdomsravnegruppen. Ungdomsgruppen kan dele informasjon om hvordan bli innmeldt 
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som ordentlig Natteravn også. Viktig å vite m taushetserklæringer osv. Inkluder også Breivika 

i Seljestad gruppen. 
 

Øyvind; Kanebogen skole FAU diskuterer om å bli med i Seljestad sin natteravngruppe. 

Ønsker å etablere kontakt med Seljestad u-skole. Flere andre skoler (Medkila, Kila) uttrykker 

ønske om å være med på ordningen som Seljestad u-skole har etablert.  
 

Det er viktig at flest mulig personer drar lasset sammen. Politiet ønsker treffpunkter og 

mulighet til å ha dialog med foreldregruppene. Det innkalles til et eget Teams-møte med de 

skolene som har meldt sin interesse til å være en del av ordningen til Seljestad u-skole. Hanne 

Holte inviteres til dette møtet.  

 
 

Sak 12/20 – 21   Status kartlegging av vedlikeholdsbehov uteområder skolene i 

Harstad 

Lekeapparater, Tufteparker, hinderløyper og vedlikehold. I tillegg har dette blitt regnet på. 

Forprosjektering mm gjør at man må gange med 2,5 for å se totalsummen. Kommunestyret 

har vedtatt 7 mill til Hagebyen og 1 mill ekstra. I tillegg trenger barnehagene 

vedlikehold/utbedring. Skolene har størst behov. Hold ballen rullende slik at det blir 

bevilgninger neste år. Sørvik skole har utstyr, men må få hjelp…. Hjelp må finansieres. Dette 

vedtaket gjør at det ikke blir bevilgninger til de andre skolene. Det er også bevilget noe til 

Skolevegring, der må det følges opp ytterligere. Ordentlig oppfølging av uteområdeprosjekter 

må også til fra kommunen sin side. Vidar nevner Sharma(arkitekt i kommunen)…. Langsiktig 

arbeid. Hagebyen har hatt mye klart fordi de har hatt forprosjekt. 

 

Saken om vedlikeholdsbehov uteområder må jevnlig settes opp på agendaen i HKFU.  

 
 

Sak 13/20 – 21   Status løpende saker 

Kort info om løpende saker 

 

 
Sak 14/20-21      Eventuelt  

Ingen saker under eventuelt 
 


