
Referat fra møte i HKFU 31.03.22 

 

Til stede: 

Skole Navn 

Bergseng barneskole Gunn-Ellen Rye Krøtø 

Hagebyen ungdomsskole Beate Monsen 

Harstad barneskole Eirunn Olsen 

Kanebogen barneskole Mette Kruse 

Kila ungdomsskole Kjell Søreide 

Medkila barneskole Carl-Henrik Siebke 

Seljestad barneskole Cecilie Ødegaard 

Seljestad ungdomsskole Lasse Løtveit 

Stangnes ungdomsskole Mette Dischington 

Sørvik barneskole Linda Furu-Odden 

Skolesjef Chris Tandy 

 

Ikke tilstede: 

Øyriket Tone Rubach 

 

Møtested: Møterom 1 R2 4etg (Rådhus bygg 2) 

Sak 28/2021-2022                Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent 

Sak 29/2021-2022                Godkjenning av referat fra møte HKFU 28.01.2022 - 1  

Referatet fra forrige møte ble godkjent                                   

Sak 30/2021-2022                Valg av referent   

Cecilie Ødegaard ble valgt som referent 

Sak 31/2021-2022                Orienteringssaker fra skoleledelsen  v/Chris Tandy                                            

- Ressurstildeling 
- Status uteområder Harstad-skolene 
- Flyktningsituasjonen 

 
Ressurstildeling: 

Nedtrekk 6 stillinger i 2021, 6 stillinger i 2022 og 7 stillinger i 2023 = 19 stillinger. 

Flere enn 22 elever på en lærer fører til dobbelt så mye frikjøp (tidligere 1 time, nå 2 timer) 

Ny arbeidstidsavtale = 2,93 årsverk 

Skolesjefen Informerte om ressurstildelingen for skoleåret 2022/2023 

 



Måtte komme ned til 323,7 årsverk – Øyriket er skånet. En del elever som utagerer/har 

adferdsproblematikk hvor det ikke er grunnlag for vedtak hos PPT, her må skolen bruke tildelte 

ressurser til å dekke opp ivaretakelse av disse. Kapittel 9a. 

Spesialpedagogiske tiltak har økt fra 51 årsverk for skoleåret 20/21 til 56,4 årsverk for skoleåret 

21/22. 

Det ble stilt spørsmål om hvor lenge det er «lov» å bruke spesialpedagoger som er på vedtak til 

ordinær undervisning ved sykefravær. Svaret fra skolesjefen er at når det er et vedtak på 

spesialundervisning, så er dette i utgangspunktet ikke greit, men at noen ganger så er dette eneste 

løsningen. Tapt spesialundervisning skal dokumenteres i avviksmeldinger. Får man ikke det man skal 

ha så må det klages til Statsforvalteren. 

 

Hvordan påvirke politikerne? Arbeidsgruppa må sammenfatte fakta og synliggjøre hva som er 

problemet med nedtrekket. 

Her kan vi hente tall til bruk mot politikerne:  

Udir.no: Tall og forskning -> Statistikk -> Grunnskole -> Årsverk i grunnskole 

Carl-Henrik Siebke og Kjell Søreide lager noe til avisene. 

 

Status uteområder Harstad-skolene: 

4,5 millioner er fordelt på skolene og barnehagene 

Avtale om innkjøp, montering etc. er gjort med Kompan: www.kompan.no 

 

Flyktningesituasjonen:  

Harstad kommune skal ta imot Inntil 200 flyktninger. 

Regner med at 40% er barn og unge som skal ha et tilbud i barnehage/skole. 

Det er i tillegg søkt om akuttmottak på Åsegarden som vil ha en kapasitet på 500-700 flyktninger. 

Det opprettes i første omgang mottaksklasser på Harstad skole og Seljestad ungdomsskole. 

Så langt kommet to unge i ungdomsskolealder, disse får innføring på Seljestad ungdomsskole. 

Seljestad ungdomsskole kan bruke eksisterende klasserom i Seljestadhallen og biblioteket på skolen. 

Harstad skole kan ta i bruk to rom i gammelskolen. 

Må øke med 6 årsverk hvis det kommer 200 flyktninger 

Kommer det flere flyktninger må det vurderes andre lokaler. Her kan to klasserom på  Medkila skole 

og lokaler på Stangnes ungdomsskole vurderes. 

 

 



Sak 33/2021-2022                Status gratisprinsippet                                                                                         

Gratisprinsippet skal revideres i oktober 2022 av politikerne. HKFU vil gi innspill. 

 

Sak 34/2021-2022                Status Temadag våren 2022                                                                                

Tema: Fravær 

Dato i mai?  

 

Sak 35/2021-2022                Status Natteravn Harstadskolene  

Status: Lite aktivitet på nattenavnsiden 

Dagens ordning fungerer ikke. Mange gode foreldre i «banken», men ikke mange vi kan ha uttak på. 

Må få opp statusen og engasjementet. 

Vi deler Facebook-siden i tre deler/områder. Det bil bli mer informasjon på Facebook-siden som kart, 

info etc. Harstad kommune har sagt ja til å  framsnakke natteravning.                       

 

Sak 36/2021-2022                Eventuelt                         

Festspillene parade – utrydningstruede dyr – informasjon til alle foreldre på skolene. 

Kvæfjord og omegn dysleksi vil bli invitert til et møte i HKFU til høsten.                                     


