
Referat fra FAU-møte, 11.01.11 kl. 1900 
 

Til stede fra FAU: Stein Tore Pedersen, Kristian Angen, Solveig Skjelbreidalen, Elke Morgener, Martine 

Hermansen, Mona Kirkeby, Moa Maria From Kero, Yevheniia Theodorsen, Maria Ansine Jensen 

Andre: Rektor Frode W Thorstad, Elisabeth Barsnes (Sysselmesteren) 

 

1. Rektor orienterer 
 

• Det har så langt ikke blitt påvist noen smittetilfeller ved Longyearbyen skole. Tilbakemelding 

fra smittevernlegen om at dette vitner om god innsats. Det er foreløpig ikke varslet nye tiltak 

- nye retningslinjer er ventet å bli kunngjort førstkommende fredag. Rektor håper at man kan 

gå ned til gult nivå på videregående skole. Det er fokus på håndvask, avstand og å holde seg 

hjemme ved symptomer. Det må påregnes smittetilfeller også ved skolen. 

• Elevundersøkelser ble gjennomført før jul. Resultatene vil nå bli gjennomgått og analysert. 

Dersom det er endring fra forrige undersøkelse, vil man vurdere årsaker og evn sette inn 

tiltak. På grunn av stor utskifting, vil sammenligning fra år til år være av begrenset verdi. 

Undersøkelsen er kun et øyeblikksbilde. 

• Korkpenger. Søknader fra FAU fikk ikke tildelt midler, angivelig på grunn av at formålet ligger 

utenfor korkpengenes mandat. Når det gjelder skolematordningen (som var ett av formålene 

det ble søkt om midler til), er det mulig å søke om fritak for egenandel. Det foreligger ingen 

oversikt over hvilke kriterier man skal vurdere. Det er for eksempel ikke satt noen grenser for 

inntekt som gjør det mulig for skoleledelsen å vurdere hvem som bør innvilges fritak.  

Skolematordningen vil bli vurdert før neste skoleår. Ordningen gjelder kun for elevene ved 

ungdomsskole og videregående skole. Hver elev faktureres kr. 25,- per dag.  

• Mobbeombudet: Det er fortsatt planen at mobbeombudet skal komme oppover, men reisen 

vanskeliggjøres av restriksjoner mm.  

• Regnskap/budsjett. Det later til at skolen kommer til å gå i balanse eller litt i pluss. 

Økonomien antas å bli relativt god også inneværende år. Skolen får tildelt midler uavhengig 

av hvor mange elever som er på skolen til enhver tid, og det er derfor variasjoner fra år til 

år/semester til semester.  

• Rektor spiller inn at man ikke er avhengig av eksterne foredragsholdere for å bidra til et 

bedre oppvekstmiljø i Longyearbyen. Han nevner som eksempel at man kan melde seg som 

natteravn og bidra på andre måter. Det finnes også ressurspersoner innad i byen som kan 

bidra. Det understrekes av flere at det er viktig å sette inn tidlig innsats, og ikke vente til 

problemene oppstår.  

• Rektor forteller at det er svært mange elever som er fraværende i for- og etterkant av ferier. 

Mange permisjonssøknader og stort fravær påvirker også dynamikken i klassene, og kan også 

vanskeliggjøre arbeid for å bedre skolemiljøet.  

 

 

 



2. KORK-penger 
 

Som nevnt ovenfor, er søknadene fra FAU blitt avslått da formålet skal ha vært utenfor mandatet. Ut 

fra hva rektor sier, er det imidlertid ikke et stort antall som har søkt om fritak for egenandel. Det er 

derimot ikke kjent hvor mange som ikke er med på skolematordningen. Muligheten til å søke om 

fritak må kommuniseres veldig tydelig. Det blir foreslått at klassekontakter i de aktuelle klassene 

opplyser om muligheten til å søke om fritak (fortrinnsvis også på engelsk), og at dette ikke kun bli 

kunngjort som en del av referatet fra møtet. 

 

3. Natteravn 
 

Noen må ta over ansvaret etter Moa, som vil være fraværende i en periode framover. Det er satt opp 

lister, men det er fortsatt mange hull på lista. Det gjenstår imidlertid å fordele vakter til personer 

som har meldt seg, men ikke spesifisert når de kan/vil gå natteravn. Martine og Solveig tar over 

ansvaret etter Moa.  

De som går natteravn, melder seg for politiet ved oppmøte og avslutning. Dette for å knytte kontakt 

samt ta opp eventuelle aktuelle problemstillinger. Det understrekes fra Elisabeth Barsnes (se pkt. 4), 

at det skal være en lav terskel for å kontakte politiet, og at det er positivt at politiet viser seg i andre 

tilfeller enn når det har skjedd noe.  

Det ble reist spørsmål om politiansatte bør/kan gå natteravn. Flere viste til at man er vant til å fylle 

flere roller som innbygger i Longyearbyen, og ser ingen problemer med at politiet viser seg som 

natteravner på fritiden. Elisabeth Barsnes fortalte at dette ikke tillates i Sør-Vest PD, med 

begrunnelse om at dette kan føre til uheldige situasjoner/uavklarte roller/rollesammenblanding. 

Spørsmålet vil bli tatt opp og drøftet internt ved politiavdelingen.  

 

4. Ny skolekontakt fra Sysselmesteren 
 

Elisabeth Barsnes tar over rollen som skolekoordinator og kontaktpunkt for Sysselmesterkontoret.  

Siste semester har det ikke vært noen ungdomsklubb. Dette kan ha vært medvirkende til det flere 

oppfatter som problematisk miljø i flere klasser.  

Elisabeth ønsker å opprette en plattform hvor barn/ungdommer kan nå politiet gjennom sosiale 

medier for å senke terskelen for å ta kontakt. Når det gjelder spørsmål om hvordan rollen hennes 

skal utøves, ber hun om tid til å komme i gang samt diskutere dette med sine overordnede. Hun 

ønsker imidlertid å oppfattes som tilgjengelig og til stede.  

Elisabeth treffes på 92669814. 

 

5. Neste møte i FAU 
 

Forslag om 22. februar kl. 19:00. Det er ønskelig med mer informasjon om elevundersøkelsen.  


