
FAU-møte onsdag 6.10.21 kl 1800 
 
Til stede: Mona Kirkeby (4. trinn), Martine Hermansen (1. trinn), Kristian Angen (2. trinn), Stein Tore 
Pedersen (9. trinn), Moa Maria Filippa Kero (5. trinn), Yevheniia Theodorsen (VGS), Solveig 
Skelbreidalen (7. trinn), Arnfinn Ree (8. trinn), Anne Marit Heggelund (avtroppende FAU-leder) og 
rektor Frode Westby Thorstad.  
 
Ikke til stede: Silje Valle Berg Olsen (3. trinn), Maria Ansine Jensen (6. trinn), Anna Lena Ekblad (10. 
trinn). 

 
Sak 1: Informasjon fra rektor: 

• Skolen har jobbet med ny utviklingsplan og oppdatert ordensreglement. 
Skolen har konkretisert arbeidet med utviklingsplanen i tre verdiplakater med 
til sammen 12 setninger som definerer hva LL’s verdiord (trygt, unikt, 
skapende), i praksis skal bety for skolen. Disse er hengt opp rundt på skolen. 
Utviklingsplan 2020-24: 
https://img6.custompublish.com/getfile.php/4832353.2046.zaaqiisp7aaalt/Ut
viklingsplan+2020-24.pdf?return=www.lybskole.no 

 

• Skolen har fått bevilget penger til et 2-årig prosjektsamarbeid med 
SePu/(Thomas) Nordahl utvalget med utgangspunkt i pedagogisk praksis og 
inkluderende opplæring. Arbeidet starter opp i uke 41. FAU vil muligens få en 
rolle i dette arbeidet, minimum som videreformidler av informasjon. 
(https://ez.inn.no/prosjektsider/laeringsmiljoe-og-pedagogisk-analyse) 

 

• Mobbeombudet i Troms og Finnmark kommer til Longyearbyen i høst (Jon 
Halvdan Lenning), og vil sette skolemiljøet på dagsorden. De kommer også opp 
til våren, og vil da muligens tilby et bredere opplegg ut mot klassetrinnene og 
foreldre. 

 

• Skolemat tilbys alle elevene på ungdomstrinnet og videregående til en 
egenandel på 25 kr pr måltid. Det er mulig å søke fritak fra egenandelen ved å 
sende rektor en e-post om dette. Skolematen leveres fra Svalbard Catering. 
Denne ordningen varer i første omgang frem til nyttår, men det jobbes med å 
få på plass en varig løsning og kriterier for fritaksordninger.  

 

• Natteravn Annika Bengtsson har holdt tak i ordningen i flere år, men ønsker nå 
at FAU tar tilbake ansvaret. Vaktene går fredag - lørdag i tiden 2200-2400. Mer 
informasjon ligger på Facebooksiden «Natteravn Longyearbyen». Det er 
ønskelig at FAU tar ansvaret for ordningen. Annika Bengtsson inviteres til 
neste møte 23.11. E-post adresse til Annika: Annika.Bengtsson@lokalstyre.no.  

 

• Verdensdagen for psykisk helse vil også bli markert på skolen. Det henger 
plakater rundt på skolen med hyggelige små komplementer som kan rives av 
og gis f.eks til en klassekamerat.  



 

• Det har vært forvaltningsrevisjon på skolen, det vil komme noen anbefalinger 
om forbedringer vedrørende det psykososiale miljøet på skolen. Det er mulig 
at funn vil bli presentert i media, og rektor ønsker å informere FAU i forkant av 
en eventuell publisering.  

 
Sak 2: Valg.  
FAU kommende periode får følgende sammensetning: 
Leder: Mona Kirkeby 
Nestleder: Stein Tore Pedersen 
Kasserer: Martine Hermansen 
Referent: Arnfinn Ree 
Styremedlem: Solveig Skelbreidalen 
Styremedlem: Yevehniia Theodorsen 
Styremedlem: Kristian Angen 
Styremedlem: Anna-Lena Ekblad 
Styremedlem: Silje Valle Berg Olsen 
Styremedlem: Maria Ansine Jensen 
Styremedlem: Moa Maria Filippa Kero 
 
Representanter i Skolemiljøutvalget:  
Solveig Skelbreidalen 
Stein Tore Pedersen 
Yevheniia Theodorsen 
 
Representanter i Samarbeidsutvalget; 
Kristian Angen 
Anna-Lena Ekblad 
 
 
Sak 3: Korkpenger.  
Det ble foreslått å sende inn en søknad om å få korkpenger til bruk i tiltak for å 
fremme skolemiljø og psykisk helse. MOT blir trukket fram som en mulig tilbyder av 
slike opplegg. Det blir også foreslått lekeapparater i området som benyttes av 
ungdomsskolen. Martine formulerer en søknad - frist 15. oktober.  
 
 
Sak 4: Busstopp ved Kullungen Barnehage.  
Kristian sjekker status i denne saken hos lokalstyret.  
 
Neste møte tirsdag 23.11.21.  
 
Arnfinn Ree, referent  
 


