
REFERAT FRA HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 29.SEPTEMBER 2022 kl. 18.00-20.00 

 

Til stede  

Bergseng skole Stine Renate Larsen 

Hagebyen ungdomsskole Åse Henningsen (referent) 

Harstad skole Evgenya Kuts (vara) 

Kanebogen skole Mette Kruse 

Kila skole Kjell Søreide 

Medkila skole Carl-Henrik Siebke 

Stangnes ungdomsskole Mette Dischington 

Skolesjef Chris Tandy 

 

Ikke til stede  

Grytøy oppvekstsenter  

Sørvik skole  

Seljestad ungdomsskole  

Seljestad barneskole  

 

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

 

Sak 1/2022-2023              Kort presentasjon av hver enkelt representant 

 

Sak 2/2022-2023              Godkjenning av innkalling og saksliste                    

Ingen innvendinger til møteinnkallingen eller sakslisten 

 

Sak 3/2022-2023              Valg av referent 

Åse Henningsen ble valgt til referent 

 

Sak 4/2022-2023              Valg av leder og nestleder 

Leder Carl-Henrik Siebke og nestleder Kjell Søreide ble begge gjenvalgt til sine verv. Andre verv/ 

arbeidsgrupper settes opp etter behov. 

 

Sak 5/2022-2023              Fastsette møteplan skoleåret 2022 – 2023 

Torsdag 29/9 / Torsdag 24/11 / Torsdag 26/1 / Torsdag 30/3 / Torsdag 25/5 

Leder sender ut innkalling i Outlook for alle møtene 

 



Sak 6/2022-2023              Orienteringssaker fra leder og skoleledelsen 

Leder Carl-Henrik orienterte om følgende saker: 

• Gratisprinsippet skal evalueres. Oppstartsmøte 10. oktober i arbeidsgruppe bestående av 

rektor ved Medkila BS, Anja Stenhaug, rektor ved Hagebyen US, Magne Johansen og HKFU-

leder Carl-Henrik Siebke, samt skolefaglig rådgiver i Harstad kommune, Gro Dagsvik. 

Les om gratisprinsippet her (lenke) og UDIRs retningslinjer: 

Her er lenke til hjemmesideartikkelen om gratisprinsippet: Gratisprinsippet i skolen - Harstad 

kommune 

Under artikkelen finner dere også lenke til den gjeldende prosedyren i Harstad. 

FUG om gratisprinsippet: Kva betyr gratisprinsippet i skulen? - Foreldreutvalget for 

grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 

UDIR sin veiviser om gratisprinsippet i skolen: Gratisprinsippet i skolen (udir.no) 

• Natteravn-arbeidet har ligget brakk i HKFU forrige skoleår. Utvalget har som mål å komme 

igang igjen med dette arbeidet. HKFU-leder fikk være med på Natteravnkonferanse i Bergen i 

regi av Tryg, og har tanker om ulike innfallsvinkler til å øke engasjementet blant de foresatte 

og andre frivillige "ravner". 

 

Natteravnene organiserer seg ulikt rundt om i landet, men er mange steder i regi av FAU. 

MC-ravner er også et populært tilskudd i dette frivillige arbeidet. 

 

HKFU ser behovet for å opprette en lokal organisasjon med ansvarlig leder og også behovet 

for et eller flere infomøter for å rekruttere og gjøre arbeidet bedre kjent.  

 

• Lærerstreiken. HKFU og FAU skal ikke være politiske , men være bindeledd mellom skolenes 

FAU og kommunen. HKFU har ikke tatt parti i streiken, men blir å følge opp resultatet og 

konsekvensene av den. HKFU-leder fikk publisert en nøytral uttalelse i lokalpressen 16. 

september. 

 

• TV-aksjonen 2022 skal foregå 23. oktober, og er til inntekt for Leger uten grenser. Lucas L. 

Gjerstad orienterte om årets aksjon og dens formål. Les mer om TV-aksjonen 

på https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2022/ 

 

HKFU ber aksjonskomitéen om å være tidligere ute enn det planlagte møtet 10. oktober med 

oppdaterte rodekart og all informasjon som skal ut til skolene.  

Det ble også etterspurt en arbeidsbeskrivelse for aksjonsansvarlige, for å lette arbeidet. 

Det er vanlig at 5., 6. og 7. trinn organiserer sine roder ved de ulike skolene. Utstyr hentes ut 

på rådhuset lørdag 22. og blir distribuert av aksjonskomitéene ved de respektive skolene på 

aksjonsdagen. Barna blir sponset med boller og drikke. Be gjerne lokalbutikken om støtte for 

å gjøre arrangementet enda triveligere. 

https://www.harstad.kommune.no/gratisprinsippet-i-skolen.510339.no.html
https://www.harstad.kommune.no/gratisprinsippet-i-skolen.510339.no.html
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforeldreutvalgene.no%2ffug%2fkva%2dbetyr%2dgratisprinsippet%2di%2dskulen%2f&umid=381f9783-b22f-4072-8038-3bbe28befdc0&auth=be9f2c855b1bcbadc07b99407af2b3b414dad933-b46e88216b1fd2b5ddf7314afcdd2d5c2eb807e2
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforeldreutvalgene.no%2ffug%2fkva%2dbetyr%2dgratisprinsippet%2di%2dskulen%2f&umid=381f9783-b22f-4072-8038-3bbe28befdc0&auth=be9f2c855b1bcbadc07b99407af2b3b414dad933-b46e88216b1fd2b5ddf7314afcdd2d5c2eb807e2
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/gratisprinsippet/
https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2022/


Skolesjef Chris Tandy orienterte om følgende saker: 

Skolesjef Chris Tandy ga en generell orientering om situasjonen i harstadskolene så langt i skoleåret. 

Lærerstreiken ble avblåst med tvungen lønnsnemd kvelden 27. september og skolehverdagen var 

tilbake fra den 28. Skolene ble ulikt rammet av lærerstreiken. Det ble gitt flere dispensasjoner for 

spesialundervisning og for sårbare elever. Rektorene ved den enkelte skole vurderte situasjonen 

rundt undervisningstilbudet under streiken. I noen tilfeller ble det ikke holdt undervisning i det hele 

tatt. 

Det skal jobbes med løsninger for å ta igjen noe av det tapte, både sosialt og faglig. HKFU støtter 

muligheten for å forlenge f.eks. onsdager for å kunne bruke mer ressurser på kjernefagene og gjøre 

oppmøte obligatorisk. Noe av de frosne lønnsmidlene vil da gå til disse ekstratimene.  

Mot slutten av streikeperioden fikk elevene tilbud om gratis aktiviteter, som ungdomsklubb, kino og 

Grottebadet. HKFU mener det var et flott tiltak, men at det kom vel sent. 

Kommunens arbeid fremover vil vurderes mot tre kriterier; hva er best for elevene? Hva er 

hensiktsmessig? Hva er gjennomførbart? 

Det er viktig å ta vare på og bygge opp elevenes sosiale skolemiljø, så vel som å komme igang med 

det faglige. Skolesjef Tandy understreker at alle tiltak må drøftes med de aktuelle fagforbundene. 

Skolesjefen oppfordrer alle skolene til å gjennomføre nasjonale prøver, selv om fristen utløper 

30.september. Resultatene er nyttige som måleverktøy innad i kommunen selv om de ikke blir med i 

nasjonal oversikt. 

Det ble fremmet spørsmål om kommunens strategi for å fylle lærerstillinger med faglærte lærere. 

Ingen konkret strategi utover å utlyse stillingene og på lang sikt dra nytte av nyoppstartet 

lærerutdanning i Harstad. Det er også snakk om å samarbeide med nærliggende kommuner, da alle 

vil kjempe om de samme kandidatene. Forrige skoleår var 5% av lærerstillingene i Harstad kommune 

besatt av ufaglærte, iflg. skolesjefen. 

Gjennomføringsplanen for oppgradering av uteområdene ved skolene ble presentert 

 

Sak 7/2022-2023              Prioritere saker som HKFU skal jobbe med skoleåret 2022 – 2023 

Prioriteringsliste for HKFU ble ikke inngående diskutert. 

 

Sak 8/2022-2023              Eventuelt 

En innkommet sak: 

Henvendelse fra Harstad skole, med ønske om at penger spart under lærerstreiken går tilbake til 

skolene. Saken ble også tatt opp som interpellasjon fra Rødt i dagens kommunestyremøte. Ordfører 

er utålmodig med å få avgjørelser i dette spørsmålet. 

HKFU støtter ønsket om å bruke frosne lønnsmidler på tiltak for elevene. 

 

 



Kommende møter: 

Torsdag 24.11.22 18.00-20.00  

Torsdag 26.01.23 18.00-20.00  

Torsdag 30.03.23 18.00-20.00                                                                                                                    

Torsdag 25.05.23 18.00-20.00 

 


