
Referat fra FAU-møte, onsdag 02.11.22 kl. 19.15. 

Til stede fra FAU: 

1.trinn; Rico Behlke 

2.trinn; ikke tilstede – Elisabeth Fiksdal  

3.trinn; Kristian Angen 

4.Trinn; Wenche Andersen 

5.trinn; Lilly Amundsen 

6.Trinn; Moa Maria From Kero 

7.trinn; Mari Mæland 

8.trinn; Solveig Skjelbreidalen 

9.trinn; Ine-Therese Pedersen også nestleder 

10.trinn; vara Kristin Nybakken 

VGS; Annika Bengtsson også referent 

Andre inviterte: 

Rektor Frode W Thorstad 

Anders Mittet Wiik SFO-leder 

1. SFO-leder Anders Mittet Wiik og rektor Frode W Thorstad fortalte om 

endringene i vedtektene som skal sendes ut på høring. 

På sist OKU (Oppvekst- og kulturutvalget i Longyearbyen lokalstyre) -møte 

01.11.2022 ble det vedtatt at vedtektsendringer for SFO skal sendes ut på høring.  

Sakspapirene er lagt ved. 

Det som står under vurdering, er det som ev. skal endres etter høringen. 

Høringsfristen for vedtektsendringene er 10. november. 

2. Rektor informerer videre:  

2.1 Angående elev-permisjoner: 



78,33% av elevene på grunnskolen er det søkt om elevpermisjon for hittil i år.  Ca 

40% av søknadene er feriesøknader. Det er søkt om totalt 865 dager med fri ifra 

grunnskolen hittil i år.  
  

Antall permisjoner og permisjonsdager er svært høyt på Longyearbyen skole. 

Vesentlig høyere enn på skoler på fastlandet. Når elevfraværet blir så stort påvirker 

det i stor grad skolens mulighet til å jobbe langsiktig og systematisk med 

læringsmiljøet i klassene og på skolen. Det påvirker også den enkelte elevs faglige 

og sosiale utvikling, for noen i større grad enn andre. Hver enkelt elev er en viktig 

del av fellesskapet. Hver enkelt elev påvirker og påvirkes av det som skjer i 

fellesskapet. Det betyr at hver eneste dag teller for både hver eneste elev, og for 

hele klassen. Husk også på at i tillegg til permisjonsdagene kommer 

sykefraværsdager. Per oktober er sykefraværet og permisjonsfraværet like høyt. 

  

Dette er et varsku fra skolen om at fraværet MÅ ned. (Eller så må vi senke 

forventningene til hva vi skal kunne klare å oppnå både i læringsmiljøet på skolen, 

og i oppvekstmiljøet i Longyearbyen.) Vi vet selvsagt like godt som alle andre om 

behovene for å ha kontakt med fastlandet av ulike grunner. Poenget er at det er en 

del av omkostningene man må være villig til å ta ved å bo i Longyearbyen. 

Skoledagene er ikke mindre viktig for elevene på Longyearbyen skole enn for 

elever andre steder i landet. 

  

Etter forrige møte i Oppvekst- og kulturutvalget (OKU), er vi bedt om å lage et 

forslag til et lokalt permisjonsreglement, slik mange fastlandskommuner har. Det er 

naturlig å tenke seg at et slikt reglement tydeliggjør, og innskrenker, muligheten til 

å innvilge permisjon fra opplæringen. 

  

Ut over dette tror vi det er nødvendig med en holdningsendring blant foresatte, slik 

at man i størst mulig grad forholder seg til skoleruta, selv om det ikke nødvendigvis 

er det ideelle for den enkelte familie. 

2.2 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) er nå virksomme og kan bidra i 

Longyearbyen. 

2.3 Mobbeombudet Jon Halvdan Lenning er hvert på besøk i Longyearbyen. 

Skolen hadde veiledningsmøter og refleksjonsmøter på skolen sammen 

med mobbeombudet. Mobbeombudet hadde også en temakveld med 

foresatte 24. oktober. Ettersom alle har ansvar for å bidra til et trygt og 

godt barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i Longyearbyen, burde flere 

foreldre ha deltatt på temakvelden.  

2.4 Statsråd og Kunnskapsminister Tonje Brenna har vært på besøk på skolen. 

Hun er snakket både med elever og lærere. Brenna danset også «Bli med 

dansen» sammen med barna på SFO. 

 



3. Refleksbruk; hva kan vi gjøre for å motivere barna til å bruke mer refleks? 

FAU diskuterte refleksbruk. Kristian Angen (representant fra 3. trinn) 

undersøker videre med Trygg trafikk.   

4. Eventuelt/ Innkomne saker:  

Perleporten er i dårlig forfatning. Ine-Therese Pedersen (representant for 9. 

trinn) kontakter rektor ang. sikker skolevei. 

 

5. Natteravner i Longyearbyen, en repetisjon ifra sist FAU-møte. 

Solveig Skjelbreidalen er administrator for Natteravner i Longyearbyen. 

Hver klasse fra 7 trinn og oppover har ansvar for å skaffe minst 10 

natteravnvakter pr klasse. 

Det å gå natteravn betyr at man går to stykker sammen rundt i byen for å være en 

trygg voksen for de ungdommene som er ute sent. Tidspunkt man går er fra ca 22-

01. Fredager og lørdager. 

Det er allerede mange av foreldrene som går natteravn, men det trengs flere. Vi 

håper derfor dere foreldre ifra 7.e klasse til videregående skole blir med på en felles 

dugnad for å bidra til et trygt ungdomsmiljø. For dere som ikke er med i fb gruppa 

Natteravn Longyearbyen, så meld dere inn. Her finner dere mer informasjon og det 

er et skjema hvor du selv kan sette deg opp på helger som passer. Du vil få en 

melding av Solveig Skjelbreidalen noen dager før "vakten" din med litt praktisk 

informasjon. 

 

 

• Neste FAU møte holdes i glassgården på skolen onsdag 11. januar kl.19.15. 

 


