
REFERAT FRA HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 

27 januar 2022 

Til stede: 

 

Møtested: Teams 

MØTEAGENDA 

Sak 19/2021-2022              

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Saksliste godkjent.  

 

Sak 20/2021-2022  

 

Godkjenning av referat fra møte HKFAU 02.12.2021. 

 

Bra referat fra Kjell Søreide. Ingen innvendinger 

 

 

 

Skole Navn 

Bergseng b-skole Stine R. Larsen  

Hagebyen u-skole Beate Monsen 

Harstad b-skole Eirunn Olsen 

Kanebogen b-skole Mette Kruse 

Kila u-skole Kjell Søreide 

Medkila b-skole Carl-Henrik Siebke 

Seljestad b-skole Ikke tilstede 

Seljestad u-skole Lasse Løtveit 

Stangnes u-skoler Jan Erik Winther 

Sørvik b-skole Linda Furu-Odden 

Øyriket Tone Rubach 



Sak 21/2021-2022 

 

Valg av referent. Eirunn Olsen.  

 

Sak 22/2021-2022 

 

Orienteringssaker fra skoleledelsen     

 

Spørreundersøkelsen 2021. 

 

Resultat av spørreundersøkelsen. I samarbeid med Høgskolen Innlandet. Sammenlignet fra 

2019 til 2021. Skuffende svarprosent, men brukbare tall fra elever og lærere.  

 

1-4 Trinn. Elevene opplever å trives på skolen. Jenter trives bedre enn gutter. Jenter oppfører 

seg bedre og har god relasjon til lærer i forhold til gutter.  

 

5- 10 Trinn. Elevene i Harstad trives mindre enn i andre kommuner. Her trives jenter mindre 

enn guttene.  

 

Lærere: Skårer veldig forskjellig. Grunnlag for videre utviklingsarbeid. Ett kalenderår med 

kontrakt med høgskolen Innlandet igjen. Det vil etter hvert bi konkludert med hva dette skal 

inneholde. Det må jobbes videre med hvorfor resultatet har falt siden 2019. Hvorfor det er 

blitt slik.  

 

Nasjonale prøver 5 -8 og 9 trinn 

På 5 trinn ligger Harstad elevene på en score på 49 av 50 på hele landet. I engelsk ligger 

Harstad elevene på en score på 50 av 51 på hele landet. I regning ligger Harstad elevene på en 

score på 49 av 50 på hele landet.  

 

På 8 trinn ligger Harstad elevene på en score på 50 av 50 på hele landet. I engelsk ligger 

Harstad elevene på en score på 50 av 50 på hele landet og i regning ligger Harstad elevene på 

en score på 50 av 50 på hele landet.  

 



På 9 trinn ligger Harstad elevene på en score på 51 av 53 på hele landet og i regning på 53 av 

53 på hele landet.  

 

Utfordring skolebussen ved Bergseng skole.   

Bråk på buss meldes fra buss selskapet. Skolene har hatt samtaler med foreldre og elever det 

gjelder. Timeplanen er tilpasset for at elevenes ventetid på busstoppet skal bli mindre. Skolen 

har bussfølge fra og til. Det er utarbeidet regler for oppførsel på bussen. Dette innebærer at 

alle må vente til bussen har stoppet før de beveger seg mot den for å gå på. Alle må sitte med 

setebeltet på. Alle må ha innestemme. Det er sendt ut en oppfordring til foreldre om å snakke 

med sine barn om reglene som gjelder på busser.  

 

Skoleledelsen opplever at dette er ett problem som er på tur å gå over. FAU lederne 

oppfordres til å videre bringe bussreglene til deres skoler 

 

Stine Larsen informerer om det er ca 100 elever som fraktes til Bergseng skolen. Det benyttes 

mye ressurser på bussfølge. Det har vært utfordringer i forhold til å holde avstand i forhold til 

Covid.  

 

Skolesjefen informerer om Covid – 19 og siste møte med kommuneoverlege.  

Det er økning i smitte i kommunen og det er smitte på skolene. Det foreligger god kontroll og 

oversikt. Informasjon ut til elever og foreldre håndteres med informasjon i Wisma. Det er 

utarbeidet standardmeldinger som gjør jobben enklere. Det er kommet 50 000 tester til 

kommunen som er sendt ut til skolene. Elevene kan hente ut disse ved behov og skal teste seg 

før de kommer på skolen. Det ser ut det er nok hurtigtester per nå.  

 

- Spørsmål fra Kjell Søreide om hvorfor det ikke kommer navn i avisen på hvilke skoler 

og barnehager som er berørt. Skolesjefen tar dette videre på neste møte med kommune 

overlegen angående hva som skal gjelde videre i forhold til hvilken informasjon som 

sendes ut. Han videreformidler svaret til leder HKFAU. For eksempel om skolene skal 

gi ut informasjon om at det er smitte på skolene. Det kommer frem av videre drøfting 

at det praktiseres ulik praksis i forhold til informasjon om smitte på de forskjellige 

skolene. Skolesjefen informerer om at det er skolene som skal sende ut informasjon i 

Wisma til berørte nærkontakter. På grunn av hensyn til personvern.  



- Linda Furu Odden melder om at det ikke er kommet tester til deres skole. Hjemme 

tester kan hentes ut på rådhuset og ved Sjøkanten til skolene. Det påpekes om gratis 

prinsippet som skolene skal følge. Det må også gjelde hurtigtester. 

 

Sak 23/2021-2022    

Håndtering av henvendelser til FAU/HKFU i forbindelse med foreldres krav om 

stenging av skole siste uke før 

 

Leder HKFAU redegjør for hendelsesforløp. Det kom i uken før juleferie uken henvendelser 

fra foreldre ved Kila skolen og Medkila til FAU ledere ved skolene. Det ble derfor sendt ut en 

mail til alle FAU ledere ved Harstad skolene om å forhøre seg med skolene om det hadde 

kommet frem bekymringer ved flere skoler. Deretter ble det avholdt møte med leder HKFAU 

nestleder HKFAU og Skolesjefen. Videre ble det sendt ut til informasjon tilbake til alle FAU 

ledere og informasjon til i avisen.  

- Konklusjonen var at HKFAU viser forståelse og objektivitet i problemstillingen. Det 

er ønskelig å representere alle foreldre. Rektorkan ikke stenge skolen det er det 

myndighetene som bestemmer. Det er smittevernregler som til enhver tid gjelder for 

hvordan skolene skal agere på smitte. HKFAU ønsker ikke å ta saken videre.  

- Det ble i møtet i dag drøftet at dette var greit håndtert. Ingen hadde ingen 

innvendinger til håndteringen. Det vurderes at ut fra forutsetningene på at dette var 

nybråttts arbeid, ble utfordringen håndtert på en god måte. 

 

I forbindelse med drøfting av fravær på skolene og Covid 19 problematikken ble det informert 

om at det er mye fravær på Kila skolen. Det var ved ett tidspunkt registrert 26 elever på 

barnetrinnet og 39 elever på ungdomstrinnet som hadde fravær. Konsekvensen viser seg nå 

med at mange mister mye skolearbeidet og det er utfordringer med å følge opp skolearbeidet 

på egenhånd. Fortsetter fraværet vil det medføre ytterligere utfordringer. Skoleteamet er 

påkoblet. Det informeres også fra nærværsteamet.  

- Skolesjefen informerer om at dette er noe som det jobbes med og det er også tilfelle på 

andre skoler. Wenke og Vibeke fra Skoleteamet skal komme med en tilbakemelding 

om hvilken bistand skolen kan få fra de.  

- Leder HKFAU jobber med en felles informasjon som HKFAU kan sende ut om 

problemstillingen. Det er viktig å få folk tilbake på skolene igjen etter Korona 

perioden. Det kan hende at når karantenereglene endres at fraværet går ned.  



Kommenteres at det er vanskelig å følge opp ukeplan og skolearbeid fra hjemme 

skole. Skolesjefen tar dette oppfordrer til å ta det opp med skolen.  

 

 

Sak 24/2021-2022  

 

Uteområder Harstad-skolen (utsatt fra møtet 2.des)  

 

Skolesjefen innleder med å snakke om videre planen, hvor vi er i prosessen anskaffelse av 

uteområde. Fristen for å levere anbud gikk ut i dag. Det er startet med å gå igjennom 

tilbudene. Dette er grundig arbeid og vil ta tid og 7 februar 2022 er det avsluttingsmøte. Da 

skal det velges leverandør. Hvis alt går etter planen, kan det signeres kontrakt med leverandør 

21 februar 2022. Harstad Kommune har ikke tidligere hatt avtaler om levering av uteområder 

derfor har prosessen tatt tid denne gang. Etter at det er signert kontrakt, skal hver  

enhet/skolene få informasjon om hvilken sum de har å gå ut ifra på oppgradering. Hver 

leverandørene har ulike tilbud. Det må gås igjennom på hver skole i sammarbeid med 

arbeidsgruppen hva som skal fornyes og repareres. Det vil være arbeidsgrupper som 

koordinerer dette. Det må gjøres gode valg og gode bestillinger. Alt må være etablert før 

vinteren 2022 kommer. Det betyr at en bestilling må være sendt før 1 mai. Arbeid settes i 

gang i sommerferien (uten barn til stede). 

Hvis noe skal repareres fra foreldre må dette inn i prosjektgruppen. Totalt er det snakk om 9,5 

millioner. Skolene får tildelt 4,5 millioner til sammen og barnehagene får tildelt 5 millioner til 

utbedring av uteområdene. De som har flest avvik og de som har flest slitne lekeapparatene 

som får mest. Rapport fra kontroll av skolene benyttes som grunnlag for vurdering av 

tildeling. Anbudet omfatter levering og montering. Kjøpes som ferdig pakke. Det brukes også 

penger av potten på sanering av tidligere utstyr.  

 

Det foreligger dialog med Bygg- og eiendom i kommunen om en plan for håndtering av 

vedlikehold i ettertid som skal utarbeides og vedtas i kommunestyret i løpet av 2022. 200 000 

settes at til vedlikehold. Det skal kurses interne folk i kompetanse for kontroll og vedlikehold 

av d nye lekeplassene i kommunen. I anbudet på utbygging av nye lekeplasser som nå skal 

avtales vil det også inneholde garanti og betingelser for vedlikehold. Prosjektleder for 

utarbeidelse av nye lekeplasser er arkitekt og har lang erfaring med installering av 

uteområder. Det er et viktig kriterie med kvalitet skal vektlegges.  



 

Sak 25/2021-2022  

 

Temadag 2022.  

 

Leder HKFAU spør om det lar seg gjøre i dette halv året. En gjennomføring av temadag med 

møte klassevis etterpå. Det må være en temadag med viktig tema for alle skolene med 

diskusjon i foreldremøte i etterkant.  

 

Hva tenker folk? Basert på de forutsetninger som er diskutert tidligere. Skal det bakes inn i 

allerede oppsatte foreldremøte? Etterarbeid og diskusjon er enklere fysisk da enn på Teams.  

 

Neste møte i HKFAU er 31 mars. Det betyr at noen må jobbe videre fra HKFAU. Det ble 

avtalt å jobbe videre med en temadag i uke 16 eller uke 17. Det må være gjort før 1 mai mtp 

eksamener etc. Kila skolen jobber med to prosjekt om temadag til høsten på sin skole. Det må 

dannes en foreldregruppe på tre stykker. Leder HKFAU, Skolesjefen og Linda Furu Odden 

ble valgt til dette prosjektet og involvere de andre fra FAU. Temadagen baserer seg på 

frivillige foredragsholdere som får en gave etterpå.  

 

 

Sak 26/2021-202 

 

Nedtrekk lærerstillinger Harstad- 

 

Det er enighet i gruppen om at det ikke er enighet i Kommunestyrets avgjørelse om kutt i 

lærerstillinger. HKFAU må komme med saklig begrunnelse for å kunne nå frem til 

innbyggernes spørretime. Det meldes fra Rektorene fra de ulike skolene at det er store 

bekymringer rundt dette og de mener at det allerede er stor mangel på ressurser. Skolesjefen 

informerer om at det skal deles ut resurser allerede i neste uke ut fra antall skoleplasser. 

Klasser som er mindre enn 20 elever skal slås sammen og klasser som har to klassekontakter 

vil bare få en kontaktlærer. Konsekvensene er at elevene med vedtak mister tilbudet sitt fordi 

resursen blir flyttet ved evt fravær i skolens resurser.   

 

Det kommenteres at det er 98 elever ved Hagebyen skole og det kommer til å bli store klasser.  



 

Skolesjefen informerer om at Harstad følger forskriftene og at nedtrekk i lærerstillinger er de 

folkevalgte sin avgjørelse. Det er vil komme utfordringer i forhold til tilflytting til områdene 

rundt skoler som allerede er fulle. Det foreligger ikke en naturlig nedgang i elevantallet som 

tilsier kutt i 6 stillinger. Prognosen stemmer ikke og HKFAU stiller spørsmål med denne 

avgjørelsen.  Skolesjefen skal også ta dette videre med kommunedirektøren og minner igjen 

om at det er ett politisk vedtak om å kutte stillinger. 

 

Leder HKFAU foreslår at dette er en alvorlig sak som HKFAU må ta videre.  

Hvordan kan vi som HKFAU ta saken videre frem til neste møte? Forslag: 

- Argumentere med psykisk helse. Elevundersøkelsene den siste tiden viser at elever i 

Harstad sliter mer sammenlignet med andre steder.  

- Frafall av lærere som konsekvens. Arbeidshverdagen til lærerne blir tyngre. 

- Harstad kommune fremmer arbeid med vekst i kommunen. Attraktiv hele livet. Hva kan 

vi gjøre for å fremsnakke kommunen. Styrke deres arbeid og ikke bare trekke ned.  

- Det blir enighet om at det sendes ut en e-post til alle Rektorene og ber de komme med en 

uttalelse om hvilke erfaringer nedtrekk i ressurser har på de ulike skolene og en 

beskrivelse av hvilke konsekvenser dette får i praksis for hver skole. Dette sendes til leder 

HKFAU.  

 

Det er viktig at HKFAU står i lag med Skolesjefen og fremmer denne saken.  

 

Sak 27/2021-2022  

 

Eventuelt  

 

- Kila ungdomsklubb har vært korona stengt og pga vannskade. Det er håp om å åpne 

klubben igjen når de nasjonale tiltakene er lettet på. Det kommer ny daglig leder for 

klubben nå snart. Skolene vil bli invitert på besøk.  

 

- Alle med- dugnaden settes opp som egen orienteringssak fra skoleledelsen neste gang.  

 

- Tenk på refleks som trafikk sikkerhet fremover. Spesielt nå som det er så mye snø med 

høye brøytekanter. Ta det med til skolene!   


