
REFERAT FRA HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 19.MAI 2022 kl. 18.00-20.00 

 

Til stede  

Hagebyen ungdomsskole Beate Ellefsrud Monsen 

Harstad skole Eirunn Olsen 

Kanebogen skole Mette Kruse 

Kila skole Kjell Søreide 

Medkila skole Carl-Henrik Siebke 

Stangnes ungdomsskole Mette Dischington (referent) 

Skolesjef Chris Tandy 

 

Ikke til stede  

Grytøy oppvekstsenter Tone Rubach 

Sørvik skole Linda Furu-Odden 

Seljestad ungdomsskole Lasse Løtveit 

Bergseng skole Stine Renate Larsen 

 

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

 

Sak 37/2021-2022           Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 38/2021-2022            Godkjenning av referat fra møte HKFU  

Referat ble godkjent. 

 

Sak 39/2021-2022            Valg av referent                                                                                                  1  

Mette Dischington fra Stangnes ungdomsskole ble valgt som referent. 

 

Sak 40/2021-2022            Orienteringssaker fra skoleledelsen 

• Forslag fra Ungdomsrådet om å bruke skolebygg etter skoletid: bokklubb, se film, leksehjelp, 

jobbe med skoleprosjekt, kafe, bruke gymsal.  

• Stangnes Ungdomsskole 9.trinn skal ha Åpen dag den 8.juni. Der vil de ha elev-valgte 

aktiviteter, som skole-bandøving, hinderløype med promillebriller, kanonballkamp med 

voksne, kahoot.o.l. 

 

 

 



 

Sak 41/2021-2022                 Status Temadag våren  

Temadag utsettes til høsten, ca uke 26-37 tema vil være Psykisk helse/skolefravær. Anita og Monika 

fra Kila skole deltok på møtet med ideer. Deltakelse av kommunepsykolog, fokus på det normale, 

Familiens Hus, Ida, spille inn video som skal vises på alle skoler. De ønsker tilbakemelding fra oss på 

hva vi ønsker fokus på. De har vært i kontakt med Dramalinja på Heggen og Harstad Folkehøyskole. 

En lærer på Heggen har laget et kompendium om Psykisk helse. Voksne for Barn lager også materiell 

for barn og unge. Kjell blir med i arbeidsgruppa, Info vil gå til rektorene. FAU-rep, bør velges på våren 

på skolene slik at vi kommer i gang fort med arbeidet. 

 

Sak 42/2021-2022                   Nedtrekk lærerstillinger Harstad- 

Her må vi stille forberedt til kommunestyret, vi får bare en sjanse og da bør vi ha dekket evt motsvar 

fra Ordfører. Det har vært 12 stillinger siste 2 år som har blir fjernet., spesped har fått 8 stillinger. (Vi 

kan selv sjekke på Udir.no, tall og forskning, grunnskole, bruk analysebrettet, lærertetthet, 

lærernorm-kalkulator). 

 

Sak 43/2021-2022                     Status Natteravn  

Det er lite aktivitet, mye pga korona, få som vil gå. Det er snakket med Henry Andersen om å bli satt 

opp på sakslista til Oppvekst og kultur. Trenger mer  mediedekning. Den felles Facebook-gruppa blir 

delt i tre, nord, sentrum og sør (?) for å nå de aktuelle områdene/foreldre. Det bør også være en 

egen Natteravn-rep fra hver skole, ikke samme som FAU-rep, da de har nok. Bør velges på 

foreldremøter.  

Vi trenger noen med engasjement da det har vært veldig lite siden MK gikk ut. Bør vi gå på 

individnivå når vi skal nå ut til folk, hjelper lite å sende felles meldinger. 

 

Sak 44/2021-2022                     Evaluering av HKFU sitt arbeid skoleåret  

HKIFU fikk i år satt fokus på mangel på lærebøker etter innføring av ny læringsnorm og var gjennom 

sitt engasjement sterkt medvirkende til at kommen foretok en ekstrabevilgning til nye lærerbøker. Vi 

har hatt besøk av PP-tjenesten med viktig tema som skolefravær og skolevegring. Det har vært bra 

oppmøte av skolerepresentantene selv om samme skole(r) har en del fravær.  

 

Sak 45/2021-2022                      Eventuelt 

Neste møte blir 29/9-22, og alle bør ha foreldremøte før det slik at de får valgt nye FAU-ledere innen 

første møte 

 


