FAU-møte 22.03.2021

Til stede: Monica Fox, Marthe Kristoffersen Solli, Marthe Røisland, Bjørg-Karin Steinhaug, Tone Dahl
Jacobsen, Nanna Kathrine Edvardsen, Marie Uglum Døsen, Anette Sofie Falch, Renate Ridderseth,
Monika Salvesen, Kjersti Frostad, Tone Elisabeth Solsvik

Sak: Høringsuttalelse om ny skolekrets
Forslag til forskrift om kretsgrenser i Harstad kommune sendes ut på høring til alle involverte parter,
SU, FAU, elevrådet, fagforeninger til de som arbeider ved skolen og andre som kan ha interesse i
saken. Alle rådsorganer ved Harstad skole er involvert i denne prosessen.
Skolekretsgrenser angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene. Når det fattes
vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret.
Vedtaket gjelder for 7 år for elever på barnetrinnet og 3 år for elever på ungdomstrinnet. Vedtaket er
et enkeltvedtak, alle enkeltvedtak er det klagerett på. Dersom man er uenig i vedtaket har man
mulighet til å anke vedtaket til statsforvalter. Dersom statsforvalter mener at anken er til barnets
beste, må kommunen gjøre noe med vedtaket.
Elever som har søsken på nærskolen, vil etter de nye forskriftene, kunne søke om å få plass ved den
skolen søsken går på.
Alle skolekretsgrenser har en gråsone. Dersom du bor i gråsonen, bor du innenfor kretsen til to
skoler. For de som bor i gråsonen til Harstad skole, vil eleven også kunne gå på Bergseng (for de som
bor på nordsiden av skolen) eller Seljestad (for de som bor på sørsiden av byen). Det er satt en
maksgrense for skolens kapasitet til å ta imot skolestartere på 56 elever ved Harstad skole. Dersom
tallet overskrider 56 må elever som bor i gråsonen gå på Bergseng eller Seljestad. Det er ikke fritt
skolevalg i Harstad kommune. Det er ikke nytt at det kan være fullt ved noen skoler og at elever ikke
nødvendigvis får plass på nærskolen. Det kan åpnes for tre klasser på en skole dersom en skole har
klasserom nok til tre klasser.
Det er mest sannsynlig økonomiske begrunnelser for å gjøre disse endringene. Det er kostbart å
opprette 3 paralleller på et trinn. Kommunen har rett til å gjøre disse endringene og prosessen virker
ryddig.
Kretsgrensen har vært slik som nå i mange år. Ut fra den nye skissen er Samaåsen/Kirkegården/gamle
Sama skole/Langsletta. Dette er gråsonen på nordsiden av skolen. Området
Skaret/Fjordgata/Gullhaugen er gråsonen på sørsiden av skolen. Slik Kjersti kjenner til dette har disse
områdene sognet til både Seljestad/Harstad og Harstad/Bergseng. Det har alltid vært slik, men nå blir
grensene nedfelt.
Tanker fra FAU om høringsutkastet.
•
•

Hva skjer dersom det er fullt på både Bergseng og Harstad skole? Vil neste nærskole da være
Seljestad?
Dersom elever fra Blåbærhaugen/Sama eventuelt må gå på Seljestad skole vil de få en lang
skolevei. Eventuelt må elevene t buss til Seljestad, da må de i såfall ta to busser. Vil dette
være forsvarlig for en førsteklassing.

•

•

•

Det bør tas hensyn til at naboer får gå på samme skole. Det bør også tas hensyn til de
førskolebarna som bor i samme nabolag og går i samme barnehage, det vil ikke vær bra å
splitte disse ved skolestart.
Dette skape utrygghet for familier som planlegger familieforøkelse. Risikerer familier å måtte
ha barn på ulike skoler? Kan man få med i forskriftene at søsken automatisk vil få plass ved
skolen eldre søsken går på? Hva gjør man eventuelt hvis dette skjer?
Det at man går ned fra tre til to klasser kan bety færre muligheter. Det vil kanskje bli en
større terskel for skjønnsmessige vurderinger ut fra foreldres behov.

Annen informasjon

Fra Kjersti:
•
•

Torsdag 25.03 er det intervju av nye lærere.
Fredag 26.03 er det intervju for merkantilt ansatt.

Avslutning for 7. trinn
Foresatte føler de har fått lite informasjon om hvordan avslutningen for elever på 7. trinn blir til
våren. Kjersti svarer: Trinnet vil få en markering, det er satt av midler til dette. Dersom det er mulig,
vil elevene få frokost ved et av byens hotell. Elevene øver på avslutningsforestilling, men på grunn av
Covid-19 er det ikke klart hvordan dette skal foregå. Det vil bli et foreldremøte i løpet av våren hvor
det kommer nærmere beskjed om avslutningen. Forrige skoleår ble det laget fotobok til elevene. Det
ble en noe amputert avslutning på grunn av pandemien, men elevene gå uttrykk for at de var
fornøyd situasjonen tatt i betraktning.
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