
Referat fra FAU-møte, tirsdag 03.05.22 kl. 1900 på Longyearbyen 

skole 
 

Til stede fra FAU: Stein Tore Pedersen, Mona Kirkeby, Solveig Skjelbreidalen, Silje Walle Berg-Olsen,  

rektor Frode Westby Thorstad, Arnfinn Ree (referent) 

 

1. 17. mai 
 

Lars Hervig møtte i forbindelse med oppstartsproblemer knyttet til årets 17. maifeiring. Det er 7. 

klasse som arrangerer med støtte fra 6. klasse. Informasjon om dette har imidlertid ikke nådd fram, 

og arbeidet er blitt påbegynt senere enn det som er ønskelig. For kommende år må informasjonen 

formidles til de aktuelle klassene på et tidligere tidspunkt, helst rundt årsskiftet. De som sitter i FAU 

også neste skoleår, oppfordres til å bringe inn dette som en sak på første foreldremøte i 6. og 7. 

klasse. 

 

2. Rektor orienterer 
 

Rektor orienterte om mobbeombudet og deres nettside www.omnimodellen.no. Nettsiden beskriver 

hvilke prosesser som kan føre til utestengelse og mobbing, og hvilke tiltak som kan/bør settes inn. 

Rektor mener at problemer knyttet til «sosiale prosesser på avveie» kan forsterkes i Longyearbyen da 

man i liten grad har alternative miljøer å søke til. Modellen kan være en god innfallsvinkel for å forstå 

og forbedre både oppvekst- og skolemiljø. 

Når det gjelder besøk fra mobbeombudet, ble det besluttet at rektor retter en henvendelse på vegne 

av FAU og skolens ledelse for å få til et besøk på høsten. Det er mulig at dette kan gjøres i forbindelse 

med allerede planlagte fagdager.  

Skolen har pt fått inn oppsigelse fra 6 lærere samt 1 avdelingsleder. Dette er noe mindre enn hva 

som er vanlig, men det er ikke utelukket at det vil kunne komme flere. Prosessen med å få besatt de 

ledige stillingene er i gang.  

Rektor viste til FAU sin uttalelse når det gjelder skolens besøksordning, og ba om en presisering. FAU 

mener at hensynet til dagens elever alltid må gå foran hensynet til tidligere elever, og at dette må 

være styrende for beslutningen. Dersom ordningen vurderes avviklet, mener FAU at det vil være 

mindre dramatisk å avvikle tilbudet om endagsbesøk.  

 

 

3. Natteravn 
 

Det planlagte informasjonsmøtet måtte utsettes på grunn av sykdom. Det vises til gode erfaringer 

med å ta opp natteravnordningen som et eget tema på foreldremøter i de respektive klassene. FAU-



representanter oppfordres derfor til å bringe inn natteravnordningen som et eget tema på 

foreldremøtene, og oppfordre folk til å melde seg inn i FB-gruppen.  

Det ble ikke besluttet noe når det gjelder å «delegere» ansvaret for et visst antall kvelder på 

klassene, men dette er absolutt et alternativ som bør vurderes for neste skoleår.   

 

4. Valgperiode for FAU-representanter 
 

Av de som sitter i FAU inneværende skoleår, virker det nå som Stein Tore, Solveig, Moa og Arnfinn 

blir med videre. Mulig det også er flere av de ikke frammøtte som kan være med videre. Det virker 

følgelig som om kontinuiteten er ivaretatt. 

 

5. Eventuelt 
 

• Stein Tore redegjorde for positive svar når det gjelder flytting av skaterampa, både fra OKU 

og skole. Det kan påløpe noen kostnader, og det må også innhentes tillatelse. Stein Tore 

følger opp. 

• Stein Tore retter en henvendelse til politiavdelingen hos Sysselmesteren for å få i stand en 

sykkeldag. 

 

6. Neste møte i FAU 
 

Neste møte 8. juni kl. 19:00. 

 

 

Arnfinn Ree 


