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REFERAT HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 25. MARS 2021
Møtet ble gjennomført digitalt i Teams. Pga deltakelse av mobbeombudet i Troms og
Finnmark ble møtet utvidet med 30 min slik at total møteperiode var 18.00 – 20.00
På første del av møtet (ca 1 time) deltok Jon Halvdan Lenning (mobbeombud i Troms og
Finnmark). HKFU hadde på forhånd oversendt noen spørsmål/problemstillinger som vi
ønsket å diskutere. Jon Halvdan hadde en kort innledning med informasjon om
mobbeombudet og erfaringer fra Harstad de siste fire årene og litt om hva han ser som
utfordringer og mulige løsninger.
Deretter reflekterte han litt rundt følgende problemstillinger:

•
•
•

I hvilken grad er det en sammenheng mellom mobbing og den uro som er i
ungdomsmiljøet her i Harstad?
Hvordan kan skolen forebygge mobbing i en klasse for at alle elevene skal føle
seg trygge til å bidra muntlig?
Hvordan forebygge mobbing i foreldregruppa? (har bedt om utdyping av spørsmål
2, men tenker at det vedkommende vil er hvordan vi i foreldregruppa kan
forebygge mobbing på skolen)

Alternativ forståelse av mobbing: «Mobbing forstås som at barn utsettes for negative
hendelser fra andre i lek og i samspill, der de opplever å ikke være en betydningsfull
person for fellesskapet» (Lund, mfl.,2015).
Sak 23/20 – 21
OK

Opprop / registering

Sak 24/20 – 21
OK - godkjent

Godkjenne innkalling, saksliste og referat
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Sak 25/20 – 21

Itslearning

Itslearning er en elektronisk læringsplattform for kontakt mellom lærere og elever. I
vedlegg 1 til dette referatet finnes en nærmere beskrivelse av systemet.
Spørsmål fra Hagebyen skole: Systemperspektiv: Hva er planen for bruken? Har vi fått
det produktet vi ønsket oss? Brukes det som det skulle brukes. Er det gjennomført en
risiko og sårbarhetsanalyse? Er rektorkollegget enige i hvordan det skal brukes?
Skolesjefen svarer: Det er ikke ensartet, noen har mer kompetanse enn andre. Noen
skoler har valgt noen funksjoner de tester ut, som en risikoanalyse. Det er vanskelig å
vurdere hva som er best. Hvor avansert/enkelt er det å bruke? Det ryddes opp i
SharePoint og andre plattformer.
Spørsmål fra Hagebyen skole: Må ikke kokes ned til den enkelte lærers ansvar. Vi har
hørt lite om foreldreappen.
Spørsmål fra Kila skole: Det ble raskt tatt i bruk på Kila. Lærerne må legge ut innen
fredagen før. Lett tilgjengelig digitalt.
Spørsmål fra Stangnes skole: Er det ikke noen av skolene i Harstad som er pilot på
Itslearning? Når det gjelder hva som fungere og ikke fungerer, burde jo dette vært sendt
inn som forslag til endringer på systemet, slik at systemet over tid blir bedre
Blir det gitt skikkelig kurs på dette systemet?
Spørsmål fra Seljestad uskole: Elev på 10. trinn føler det fungerer veldig bra.
Skolesjefen: To klasser på 10. trinn er pilot. Tar dette med på utvalgsmøte etter påske
for videre evaluering.
Sak 26/20 – 21

Orienteringssaker fra skoleadministrasjonen

Skolesjef orienterte om «Høring ny forskrift skolekretsgrenser i Harstad med høringsfrist
25.04.2021».
Grensene har vært forskjøvet frem og tilbake. Vi trenger forutsigbarhet i forhold til
skolegrensene, spesielt med tanke på at det skal kuttes 36 årsverk i løpet av 6 år. Barn
med foreldre i to skolekretser kan velge skole.
HKFU oppfordrer alle skoler til å svare på høringa innen fristen.
Ellers ble det diskutert den store reduksjonen (totalt 36 stillinger over 6 år).
Skolepolitikerne har ikke hatt fokus på det. Vi har flere barn med store behov enn f.eks.
Tromsø, eksempelvis antall barn med Downs. «Tidlig innsats»-penger overført til
Harstad: nedgang i overføringene.
Dette settes opp som egen sak på neste møte i HKFU.
Sak 27/20 – 21
Status fritidstilbud ungdom
I denne saken fikk vi innspill fra Mariann F.Karlsen (Koordinator for Forebyggende arbeid
Barneverntjenesten. Hun ga oss grundig, skriftlig informasjon om status – se vedlegg 2
for mer utfyllende informasjon.
Mariann orienterte videre om at «Kommunestyret avsluttet kl.16.00 i dag og saken ble
utsatt til etter påske. Da legger du bare frem det jeg sendte med forbehold om
eventuelle politiske endringer etter påske, men da orienterer jeg dere om dette.»
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Mellom 5 og 8 % av barn i Harstad er ikke med på noen fritidsaktiviteter pga at de
tilhører lavinntektsfamilier. Utlånsbua som er etablert er også et godt tilskudd.
Saken settes opp igjen på neste møte i HKFU.
Sak 28/20 – 21
•

Trafikkfarlig skolevei i Seljestad-området

Markveien er ikke siktet med rekkverk og det er langt ned. Svar at det ikke er
budsjettert med penger, så barna må inntil videre «gå en annen vei»

•

Stillingen innen trafikksikkerhet i kommunen er nå besatt etter å ha stått vacant
lenge

•

HKFU bør samle sammen trafikksaker på skolevei for barn.

Sak 29/20 – 21

Status Natteravner Harstadskolene

Seljestad FAU ble kontaktet vedr. natteravn-prosjektet. Marius Bergan rapporterte om
aktivitet/uro i miljøene. God kontakt med politiet. Alle skolene bør oppfordres til å være
med. Hanne Holte i Natteravn har bidratt med refleksvester. Gå gjerne med vanlig
refleks-vest, om det ikke er nok offisielle vester nå i Covid-tiden. Natteravnvestbrukere
kan gå gratis om bord i bussene og følge med på situasjonen der også.

Sak 30/20 – 21

Status løpende saker

Utsettes til neste møte.
Sak 31/20 – 21

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.
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Vedlegg 1 - Itslearning

En LMS – læringsplattform (Learning Management System)
Lærere gir oppgaver til elever, sender tilbakemeldinger og vurderinger. Lærere setter opp
periodeplaner, planlegger skoleåret slik at læreplanmål fra Udir[ kan knyttes til oppgaver og
tester. Kontaktlærere får oversikt og status fra øvrige faglærere, noe som skal gi et grunnlag til
individuelle utviklings- og oppfølgingsplaner for elevene.
Foresatte kan oppdatere seg om barnets status på skolen, og kan ofte også kommunisere med
lærere via et LMS.

Innkjøpsprosess
Behovsbeskrivelse (hovedoverskrifter):
-Planverktøy med måltilknytning mot til enhver tid gjeldende læreplan for grunnskolen.
-Opprette og administrere læringsressurser og aktiviteter
-Oversikt over læringsaktivitet for lærer
-Vurderingsmodul
De som vurderte innkomne tilbud:
Digitaliseringsrådgiver, digital kompetanserådgiver kommune, 2 rektorer, 2 digitale
kompetanseveiledere fra skole, innkjøp, leder HKFU, elevrepresentant
Itslearning ble vurdert som best på kvalitet av samtlige.
Implementering
Skolene har gått i ulik takt, tilpasset skolens kapasitet.
-Årsplaner – måten vi legger årsplaner i itslearning vil gi en stor gjenbruksverdi på år 2.
-Ukeplaner – u-trinn: ungdomstrinnet lager ukeplanene i kalenderverktøyet i itslearning
-Ukeplaner – b-rinn: barnetrinnet publiserer ukeplaner i itslearning
-Itslearning er portal for digitalt læringsarbeid
-Lærestoff er tlgjengelig
-Oppgaver og gjøremål med tilhørende vurdering
Hver skole jobber med fremdriftsplan, som styrer hva og når.
Basert på de erfaringene som er gjort begynner AU rett over påske å se på en minstestandard
for HK.
Vi har vært tilbakeholde med å oppfordre foresatte til å logge på løsningen FØR det er
tilgjengelige data (planer, vurderinger). Foresatte har en innsynsmulighet, der de har tilgang
til planer og vurderinger.
Opplæring
Stedelig kurs, webinar, videoer. Forløpende oppfølging av skolens DKV-er. Erfaringsdeling
internt.
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Vedlegg 2: Status fritidstilbud ungdom i Harstad
Hvis vi ser bort fra Korona restriksjoner så jobber Harstad kommune med
følgende.
12. januar 2021 gjennomførte Harstad kommune en ALLEMED-dugnad gjennom en
digital samling. ALLEMED er et samtaleverktøy for å få alle barn og unge med på
fritidsaktiviteter uavhengig av foreldres økonomi. Til stede var ansatte fra Harstad
kommune, ledelsen, folkevalgte og representanter for frivillige lag og foreninger. Den 17.
Februar gjennomføre Ungdomsrådet en kortversjon av ALLEMED-dugnaden. Følgende
punker ble stemt fram og har vært behandlet i Barn og unges kommunestyre og UTOP og
blir behandlet i kommunestyret i dag 25.03.21.
Resultatet av dugnadene er følgende liste over mulige tiltak for å inkludere barn og unge
i fritidsaktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Aktivitetsoversikt
Aktivitetsdag i skolen der lag og foreninger presenterer sitt tilbud
Kontaktperson/knutepunkt
Lokalt fritidskort/Støtteordning
Få ned ventelistene
Større utvalg aktiviteter

1. Aktivitetsoversikt - Kommunen skal delta som pilotkommune for Ungfritid.no for å
se om dette er en løsning som kan videreutvikles for vår kommune. Målet er at det skal
være lett for barn, unge og foreldre å finne fritidsaktiviteter som finnes i kommunen.
Oppe å gå i løpet av våren 2021.
2. Aktivitetsdag i skolen - Det legges til rette for å gjennomføre aktivitetsdager ved
skolene, der lag og foreninger som hører til den ulike skolekrets presenterer tilbudet som
finnes til elever på skolene. Planlagt oppstart august/september 2021.
3. Kontaktperson/knutepunkt - En kontaktperson/knutepunkt-funksjon vil kunne
legges til en stilling med ansvar for koordinering av fritidsaktiviteter for barn og unge.
Kommunedirektøren vil legge til rette for at det etableres en funksjon innenfor de
eksisterende budsjett i løpet av 2021.
4. Lokalt fritidskort/støtteordninger - En fritidskort-ordning eller en støtteordning vil
kreve en stor grad av finansiering. Det blir ingen ny utlysning av nye pilotkommuner i
forsøket med nasjonalt fritidskort første halvdel av 2021 (Bufdir.no). Et slikt tiltak vil
medføre store kostnader og tiltaket settes på vent til resultatene av det nasjonale
prosjektet er klare. Harstad kommune vil jobbe videre med ordninger for reduserte
kontingenter i samarbeid med lag og foreninger. Blant annet kan retningslinjer for
driftsmidler for lag og foreninger revideres slik at de stimulerer til arbeid med inkludering
av barn og unge fra familier med lavinntekt.
5 Få ned ventelistene og 6 Større utvalg aktiviteter - Tiltakene «Få ned
ventelistene og Større utvalg aktiviteter» avventes til aktivitetsoversikt og
kontaktperson/knutepunkt er etablert.
Andre fritidstilbud som er oppe og gå per nå er Harstad fritidssenter og ungdommens hus
vell og merke med koronarestriksjoner. Idretten har sine egne regler og restriksjoner
som hver og en må lese seg opp på selv.
Harstad kommune/Forebyggende forum skal etter påske ha fokus på planlegging av
gjenåpning av samfunnet.

