Til stede:

Bergseng b-skole
Stangnes u-skoler
Kila u-skole
Seljestad u-skole
Medkila b-skole
Seljestad b-skole
Kanebogen
b-skole
Harstad b-skole
Hagebyen u-skole
Skolesjef

Stine R. Larsen
Jan Erik Winther
Kjell Søreide
Lasse Løtveit
Carl-Henrik Siebke
Daniel Hanssen
Mette Kruse (FAU-leder)
og avtroppende FAU-leder
Marius Bergan
Eirunn Olsen
Åse Henningsen (vara)
Chris Tandy

Referent: Marius Bergan, Kanebogen b-skole

Fraværende:

Møtested:

Øyriket
Sørvik b-skole

Sylvi Anita Johansen
Linda Furu-Odden

Møterom 1 R2 4etg (Rådhus bygg 2)

REFERAT FRA HARSTAD KOMMUNALE FORELDREUTVALG 23. SEPTEMBER
2021
Sak 1/21 – 22

Kort presentasjon av hver enkelt representant

OK
Sak 2/21 – 22

Godkjenne innkalling og saksliste

Godkjent, og vedtektene for HKFU utlevert/informert om.

Sak 3/21 – 22

Valg av referent

Marius Bergan enstemmig valgt som referent.
Sak 4/21 – 22

Valg av leder og nestleder

Carl-Henrik Siebke enstemmig valgt til å fortsette som leder
Kjell Søreide enstemmig valgt til ny nestleder.

2

Sak 5/21 – 22

Fastsette møteplan skoleåret 2021 - 2022

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00

25.11.21
27.01.22
31.03.22
19.05.22

Sak 6/21 – 22

Orienteringssaker fra skolesjef og skolefaglig rådgiver

Chris Tandy informerte om, (ikke tid til de store diskusjonene):
Ungdataundersøkelsen 2021
Chris tok oss igjennom det som kan være viktig for HKFU:
Relasjoner:
• 69% er fornøyd med egen skole, over snitt. Harstad ligger godt an en tilsvarende
kommuner i Nord-Norge
• 85% er fornøyd med foreldrene, her ligger vi på lands gjennomsnittet.
• 87% har en fortrolig venn, her er vi under for Norge, men over for Troms og
Finnmark.
Skole:
•
•
•
•
•

Lærerne bryr seg om meg: 88%
Jeg trives på skolen: 86%
Jeg kjeder meg på skolen: 78%
Ofte blir stresset av skolearbeid: 49% over snitt.
o Kommentar på at dette er noe som man bør se på med en viss alvorlighet,
da dette kan være ødeleggende for videre skolegang.
Har skulket skolen minst en gang siste år: 29% over landssnittet, men under
Nord-Norge sitt snitt.

Mobbing:
Harstad har et mobbetall på 7%, og dette er under landssnittet. Men Harstad kommune
vil alltid jobbe mot å dempe mobbetrykket. Chris opplever at det er gode rutiner i
Harstad kommune for å håndtere mobbesaker.
Litt diskusjon om hvilke mørketall som er tilstede, har lærere definert mobbing for
strengt til elevene og det at man har hatt kontinuitet med PALS og trivselsledere.
Mobbeombudet Lenning er invitert inn ledermøtet til skolelederne i Harstad kommune, og
de skal ha en workshop om hvordan de skal håndtere slike saker framover mtp
undersøkelse og tiltaksplan.
Fritid:
• Syns det er bra med lokaler for å treffe andre unge på fritida: 34% langt under
snittet
•

Bruker mer enn tre timer daglig foran en skjerm (utenom skole): 80% langt over
snittet

Helse:
• Hvis vi sammenligner oss med ungdommer med depressive plager, så ligger vi
over snittet på landsbasis, og på snittet til Nord-Norge.
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Rusmidler:
• Stor økning på bruk av alkohol, og vi ligger langt over landssnittet. Litt over med
bruk av snus. Under med bruk av røyk og cannabis.
Kjønnsforskjeller:
• Man ser at jentene bekymrer seg mer generelt, og at det er et flertall av jenter
som rapporter om psykiske plager.
Oppsummering:
• De fleste ungdommer er godt fornøyd med livet sitt og syns livet er bra.
•

Mange er fornød med skolen de går på og har gode relasjoner til venner og
foreldre

•

Harstad har høy andel av ungdom som er plaget av depressive symptomer og
som har vært beruset på alkohol.

•

Harstad skiller seg ut med mer skjermbruk og større forskjeller mellom kjønnene.

Rektorkollegiet har hatt et møte om dette og de vil jobbe med kjønnsforskjellene,
prestasjonspress og sosiale utfordringer i fritiden.
Utfordringer i ungdomsmiljøet
Status
•
•
•
•
•

nå:
Ungdommer har samlet seg på Kanebogen senteret
Ungdommer (12-17 år) i Harstad bruker bussene som oppholdssted
Økende problem med alkoholbruk
Hærverk og forsøpling på bussene
Bussene må innstilles pga eks spy.

Hva kan skolene i Harstad bidra med for å løse denne utfordringen?
Dette er noe rektorkollegiet har fokus på framover.
Hva kan foresatte bidra med?
Spørsmålet blir snudd: Hva er årsaker til at ungdommene sitter på bussen, og her kan
man stille spørsmål til hva kan Harstad kommune bidra med å skaffe arenaer der de kan
bare være?
Kan man klare å fronte Natteravn-ordningen framover på bussene.
Her kan vi bruke «alle-med» dugnaden og få iverksatt.
ALLEMED – dugnad 2021
Chris informerte at kommunestyrevedtaket blir fulgt opp av skolene:
• Hver skole har laget en plan for gjennomføring
• Drøftet med FAU og elevrådet
• Ulike modeller for gjennomføring:
o Noen skoler samarbeider
o Noen skoler bruker elevene
o Noen planlegger digitale aktiviteter
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Oppdatering: Oppgradering av uteområder
•
•
•

Det er bevilget 5 mill til barnehager, og 4,5 mill til skoler.
o Det er vedtatt 7 mill til Hagebyen skole i et eldre vedtak.
Innen 1. november tilstandsrapport for alle skoler og barnehager
Sikkerhetsavvik skal prioriteres først.

Hva er gjort?
Arbeid med en samlet plan for uteområder:
• Innen utgangen av oktober vil tilstandsrapport være klar.
• Detaljert beskrivelse av sikkerhetsavvik og tiltak.
• Grunnlag for tiltak, fremtidige investeringer og vedlikehold.
• Innspill fra enhetene tas med i planleggings grunnlaget.
Innkjøp av lekeplassutstyr, fallunderlag og montering:
• Arbeid med ny rammeavtale er igangsatt. Dette må ut på anbud pga
innkjøpsregler.
Fysiske tiltak i 2022
• Størstedel av bevilget midler vil bli brukt i 2022.
Hvorfor tar det tid?
• Omfattende planleggingsarbeid med detaljert planarbeid.
• Lov om offentlig anskaffelse
• Leveringstid på utstyr.
• Kostnadsbesparende med samlet bestilling og montering.
Årets
•
•
•

tv-aksjon
Årets tv-aksjon går til Plans arbeid for å forhindre barneekteskap 24.10.21
Et klassetrinn på barnetrinnet inviteres til å være bøssebærere (7. trinn?)
Skolene inviteres til å arrangere stafettløp ved den enkelte skole. Hver runde i ei
løype resulterer i et fastsatt pengebeløp. Harstad kommune stiller med ett beløp,
næringslivet i Harstad inviteres til å bidra med tilsvarende.

Sak 7/21 – 22

Prioritere saker som HKFU skal jobbe med skoleåret 2021/2022

Carl Henrik informerte om møte med PPT. De skal ha et møte om «drop-out» 08.11. PPT
er invitert til neste HKFU møte der de presenterer sitt arbeid, og om hvordan de tenker
at foresatte kan bidra.
Nedtrekk av lærerstillinger:
Dette er en sak man jobbet med fjoråret, og at man må ha et fokus på videre.
Nye læremidler til skolene:
Dette er en sak man jobbet med fjoråret, HKFU vil fortsette å ha et fokus på dette.
Kommer med innbyggerspørsmål til neste kommunestyremøte 30.09.21
HKFU kan gjennomføre en tema-dag hvert år eller annethvert år.
Gratisprinsippet slår feil og har blitt til et hinder. For lite mulighet til å utvise skjønn, og
gratisprinsippet
Fokus på skolevei – trygg skolevei.
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Enig om at alle forslagene er gode, og at de vil bli jobbet videre med på neste HKFU
møte.
Sak 8/21 – 22

Eventuelt

Forslag til vedtektsendring, møtet utvides til å vare i 2 timer. 18.00-20.00.

