
 

     

 

Til stede: Bergseng Stine R. Larsen 

Kanebogen Øyvind Arntzen 

Stangnes Jan Erik Winther 

Kila  Synnøve Skeie 

Seljestad U. Mona Kristine Jensen 

Medkila Carl Henrik Siebke 

Seljestad B Daniel Hansen 

Hagebyen Rolf Arne Iversen 

Vidar Larsen Skolesjef 

Håvard Mack Harstad kommune 

 

Referent: Rolf Arne Iversen 

  

  

  

Fraværende: Harstad Tina M. Sørensen 

Øyriket Sylvi Anita Johansen 

Sørvik Trine Hofsøy 
 

  

 

REFERAT HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 28. JANUAR 2021 
 

 

Møtet ble gjennomført digitalt i Teams.  

 

 

Sak 15/20 – 21   Opprop / registering 

OK 

 

Sak 16/20 – 21   Godkjenne innkalling, saksliste og referat 

OK - godkjent 

 

 

Sak 17/20 – 21   Valg av sekretær i HKFU (sak utsatt fra forrige møte) 

HKFU beslutter at funksjonen går på omgang og det lages en liste. Hagebyen begynner, 

så følger vi kronologisk retning nord-sør.  

 

 

Sak 18/20 – 21   Natteravner Harstadskolene 

Mona Kristine Informerte om status. Det er etablert en samarbeidsgruppe mellom 

deltagende skoler. Informasjon ut til foreldrene gjennom VISMA. Felles Facebook-gruppe 

for å administrere arbeidet. Godt samarbeid med forebyggende enhet Politiet. Inndeling 

av byen i 4 soner. Målet er å være mest mulig operative frem mot våren og sommeren. 

 

 

Sak 19/20 – 21   Ny læreplan, nytt læreverk og ny digital plattform for 

kommunikasjonen mellom skole og hjem 

Fra FAU leder Hagebyen skole er det meldt bekymring for 8.klassingene inneværende 

skoleår. De er nye på ungdomsskole, de introduseres for ny læreplan og nytt læreverk 

utprøves i tillegg til at man samtidig har innført Itslearning i Harstad Kommune. Det 

etterspørres rutiner og prosedyrer. Foreldreapp Itslearning etterlyses også.  
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Skolesjef og Håvard Mack orienterte om bakgrunnen for at man avventer innkjøp 

læreverk og hvordan man jobber med fagfornyelsen. Skolesjef er overbevist at skolene 

ivaretar sitt ansvar. «Skolene gjør sitt beste og sørger for at de grunnleggende 

ferdighetene ivaretas». Kommunen skal bli «dysleksivennlig» 

 

Itslearning skal være en plattform mellom skole og elev. Harstad kommune er med på en 

pilot på foresatte-app, men er så langt bare 2 uker ut i forløpet. Rutiner og prosedyrer 

etterspørres og bes fremlagt for HKFU. Besøkstall kan ikke fremlegges fra kommunen.  

Saken følges opp i neste møte 

 
Sak 20/20 – 21        Orienteringssaker fra skoleadministrasjonen 

Skolesjef og skolefaglig rådgiver orienterte og HKFU tar informasjonen til etterretning.  
 

• Corona-situasjonen i skolen 

• www.udir.no 

• Tilbake fra rødt nivå til gult. Praktiske løsninger avhenger at disponibelt 

areal på de ulike enhetene. Harstad kommune jobber for størst mulig 

tilstedeværelse på skolen for elevene.  

• Nye skolekrets-grenser i Harstad 

• Lokal forskrift for skolekretsgrenser er under utarbeidelse.  

• Bakgrunn: 17 stillinger er kuttet siste tre årene. 19 stillinger skal kuttes i 

skoleverket de neste 3 årene.  

• De som bor nærmest skolene skal prioriteres. Grensene ønskes mere 

justerbare for å balansere elevtallet i elevgruppene.  

• Plan om innføring til 2022/23 

• Det stilles spørsmål fra HKFU rundt det som annonseres av kutt i skolen de 

kommende årene.  

• Tverrfaglig samarbeid i kommunen etter uro i ungdomsmiljøet høsten 2020 

• Situasjonen har nok roet seg en del. Medvirkende faktorer kan være 

arbeidet som er gjort. Corona kan også være medvirkende faktor, men gir 

samtidig andre utfordringer.  

• Fra HKFU etterspørres status for fritidstilbud for ungdommene.  

• Fra HKFU meldes også begrensningene som gratisprinsippet i kommunen 

har medført i tilbudet til ungdommene 

• Kommunen jobber for å ha et godt lavterskeltilbud 

• Ungdata-undersøkelsen 

• Lokal, nasjonal spørreundersøkese sist gjennomført 2018 

• Ny undersøkelse kommer i feb 2021  

• Nye Bergseng skole 

• Skolesjef har ikke vært involvert i saken. Saken Ivaretas av drift/eiendom 

og bygg/utvikling i kommunen og det vises til kommunestyrets vedtak.  

  
Sak 21/20 – 21           Status løpende saker 

Utsettes til neste møte.  
  
Sak 22/20 – 21            Eventuelt  

«Trygg skolevei». Henvendelse fra FAU Seljestad ungdomsskole bekymring rundt 

trafikkfarlig område i Harstadbotn. Det etterspørres hvor slike skal meldes eller om de 

som «roper høyest» blir hørt. Det vises til «Safe community» og trafikksikkerhetsplaner i 

Kommunen. Oppfordres til å ta saken opp direkte til kommunen v/ordfører. Foresatte i 

ulike skolekretser venter på svar i ulike trafikkmeldinger. HKFU ber om avklaring hvordan 

slike saker skal meldes og hvem som er ansvarlig i kommunen for oppfølging. Saken 

følges opp i neste møte.  

 

Oppfordring til å støtte aksjonen for sykkelparken.  

 

http://www.udir.no/

