
Referat fra FAU-møte, 22.02.22 kl. 1900 – Gjennomført på TEAMS 
 

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

Mona Kirkeby, Yevheniia Theodorsen, Maria Ansine Jensen, Rebecca Cropley, Silje Walle Berg-Olsen, 

Arnfinn Ree (referent) 

Andre: Rektor Frode W Thorstad,  

 

1. Rektor orienterer 
 

• Ansatte ved Longyearbyen skole gjennomfører planleggingsdag førstkommende fredag. Her 

vil det bli gitt en orientering om det tidligere nevnte opplegget til SEPU (Senter for 

praksisrettet utdanningsforskning). I den forbindelse er det sendt ut invitasjon til blant annet 

FAU. Thomas Nordal har måttet melde forfall grunnet Covid-smitte. 

• Rektor melder at den planlagte fagsamlingen i regi av Mobbeombudet nok en gang er blitt 

utsatt, foreløpig på ubestemt tid. Det er fortsatt ambisjoner om å få gjennomført en 

workshop hvor mobbing/skolemiljø settes på dagsorden. 

• Rektor orienterte om elevundersøkelsen, og understreker som i forrige FAU-møte at 

resultatene må analyseres før man setter inn tiltak. Han illustrerer hvordan fravær og høy 

grad av «turnover» i elevmassen, kan gi store utslag i resultatene, og at man risikerer å 

bomme med tiltakene dersom det utelukkende er resultatet som benyttes som grunnlag. 

Rektor er opptatt av at resultatene må analyseres og avstemmes opp mot inntrykket til de 

involverte.  

• Trivselsundersøkelsen «Spekter» som tidligere ble stanset av Datatilsynet, har nå kommet 

tilbake i ny utgave, og vurderes brukt også av Longyearbyen skole.  

• Rektor understreker viktigheten av at problemer blir tatt opp med skolen fortløpende, og at 

man ikke samler opp saker over tid. Dette gjør det vanskeligere for skolen å gjøre noe med 

utfordringene. 

• Når det gjelder smitte, er det nå «null kontroll» i den forstand at det florerer mye smitte på 

skolen, både blant elever og ansatte. Så langt har undervisningen latt seg gjennomføre på 

tilnærmet normal måte, men dersom det blir svært høyt sykefravær, kan det bli vurdert å 

benytte også lærere som har testet positivt. 

• Rektor ønsker innspill fra FAU på ordningen med besøkselever. Se pkt 2. 

 

 

 

2. Ordning med elevbesøk 
 

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.  

FAU kommer ikke med noen endelig uttalelse til rektor i forbindelse med møtet, men vil la temaet 

«modnes» fram til neste møte, hvor saken tas opp på nytt.  

Oppfølging: Alle tenker gjennom saken og noterer momenter som oppsummeres ved neste møte.  

 

3. Natteravn 
 

På bakgrunn av en konkret hendelse med berusede ungdommer, har enkelte gitt uttrykk for 

usikkerhet knyttet til hva som ligger i «mandatet» til natteravnene. Det ble luftet synspunkter rundt 

dette, og det oppfattes å være enighet om at det skal være en lav terskel for å konsultere politiet 

dersom man er usikre. Uavhengig av hvordan et slikt oppdrag blir løst, er det viktig å forsikre seg om 

at berusede barn/ungdommer ikke blir overlatt til seg selv uten tilsyn.  

Det er fortsatt utfordrende å få personer til å stille opp som natteravn, og spesielt nå som man går 

inn i høysesong for helgeturer. Kanskje vil det være noe å hente på å markedsføre ordningen enda 

bedre, gjerne i samarbeid med ny ungdomskontakt hos Sysselmesteren.  

Oppfølging: Natteravnkontaktene vurderer FB-innlegg, evn reportasje i Svalbardposten, gjerne i 

samarbeid med ungdomskontakt hos Sysselmesteren og representanter for LL.  

 

4. Valgperiode for FAU-representanter 
 

Det anses uheldig at alle representantene i FAU er nye ved oppstart av nytt skoleår. For å sikre et 

visst minimum av kontinuitet, kan det være en løsning å velge representanter for 2 år og skifte ut 

halvparten hvert år. Dette kan være vanskelig å gjennomføre dersom det er foreldre som ønsker å 

sitte i FAU og av den grunn ønsker en utskifting hvert år. Det er selvsagt også vanskelig å gi noen 

garanti for at man blir på Svalbard i 2 år på det tidspunktet man blir valgt.  

Temaet blir drøftet videre på neste møte. Det ble etterspurt om det per i dag foreligger noen 

vedtekter, men Mona tror ikke det finnes per i dag.  

 

5. Neste møte i FAU 
 

Forslag om 29. mars kl. 19:00.  

 


