
Referat fra FAU-møte, tirsdag 29.03.22 kl. 1900 på Longyearbyen 

skole 
 

Til stede fra FAU: Stein Tore Pedersen, Martine Hermansen, Rebekka Cropley, Mona Kirkeby, 

Yevheniia Theodorsen,  Arnfinn Ree (referent) 

 

1. Rektor orienterer 
 

Rektor måtte melde forfall til møtet da han satt opptatt i foreldresamtaler. 

 

2. Ordning med elevbesøk 
 

I forrige møte forklarte orienterte rektor om utfordringer de ser med besøksordningen. Fra forrige 

referat:  

Rektor forklarer at skolen per i dag benytter betydelige ressurser for å administrere ordningene. Det 

kan søkes om 1) dagsbesøk og 2) et lengre besøk på inntil 10 skoledager. Skolen ønsker en 

gjennomgang av ordningene for å vurdere om de skal videreføres, endres eller avvikles, og i den 

forbindelse etterspørres det innspill fra FAU.  

I tillegg til å legge beslag på ressurser, kan det i noen tilfeller være utfordrende for klassemiljøet at 

elever kommer tilbake for en kort periode. Det er samtidig vanskelig å gi avslag, da dette vil oppleves 

som forskjellsbehandling.  

De som var til stede på FAU-møte 29.03.22, er omforent om at: 

• Nåværende elever skal ha prioritet, og ordningen bør derfor ikke gå på bekostning av 

disse elevene 

• FAU ser imidlertid at ordningen kan være verdifull og viktig for mange, og den anbefales 

opprettholdt forutsatt at det lar seg gjennomføre uten at det går på bekostning av 

dagens elever. 

 

3. Natteravn 
 

Det er fortsatt utfordringer knyttet til å få tilstrekkelig antall personer til å stille opp som natteravn. 

De ansvarlige foreslår å rydde på FB-siden til natteravnene da den fremstår litt rotete og uoversiktlig. 

Man vil også forsøke å gjennomføre et informasjonsmøte for å forsøke å rekruttere flere. Dette vil 

kombineres med en reportasje i Svalbardposten som man håper vil gi folk et bedre bilde av hva 

natteravnordningen innebærer. 

På neste FAU-møte – tirsdag 3. mai – er det ønskelig med en evaluering hvor man tar stilling til 

hvorvidt det er mulig å gjennomføre natteravnordningen på frivillig basis. Alternativet er å fordele et 



visst antall kvelder på hver klasse, enten hele skolen eller fra mellomtrinnet. Klassene må da selv 

rekruttere personer, og om nødvendig sørge for erstattere ved forfall. 

 

4. Valgperiode for FAU-representanter 
 

Det er enighet om at det er ønskelig med en kontinuitet fra ett skoleår til neste, og at alle 

representantene ikke skiftes ut. Det oppfattes imidlertid ikke som hensiktsmessig å fatte et vedtak 

om at man velges for 2 år. Ved neste møte den 3. mai må det tas en runde på hvem som har 

mulighet til å stille som representanter også neste år slik at man unngår full utskifting.  

 

5. Eventuelt 
 

SMU ytret i sitt forrige møte, ønske om at FAU skulle stille seg bak SMUs ønske om å flytte 

skaterampa fra nåværende posisjon til uteplassen ved ungdomsskolen. Videre ønsket SMU at det ble 

bygget en liten ballbinge i samme område. Det er snakk om en liten ballbinge som f.eks 

byggfagselevene kan sette opp.  

FAU støttet SMU og Stein Tore sender et brev til OKU på vegne av SMU og FAU hvor disse tiltakene 

beskrives. 

 

6. Neste møte i FAU 
 

Neste møte 3. mai kl. 1900. 

 

 

Arnfinn Ree 


