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Til representantene i FAU  
Kvænangen barne- og ungdomsskole  
 

 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 
 21/183 - 15 / CHASKU 10.09.2021 

 
 
Tilstede: Ann Tove Karlsen (8), Maria Mikkelsen (8), Vera Eilertsen-Wassnes (3), Jørgen Torvund (10), 
Tonny Mathiassen (4/5), Eva Renate Pedersen (6), Bård Kaasen (3), Jeanett Josefsen (9), Ida 
Karlstrøm (1), Espen Farstad (7), Charlotte Skum (rektor) og Anne Berit Holst (referent). 
Ikke møtt: Merethe Welz /Daniel Samuelsen (2) 
 

Referat til FAU møte 11.10.2021 
 
Kl.18.00-20.45, på Kvænangen barne- og ungdomsskole. 

Møtested: Læringsarenaen 2. etasje. 
 
Sak 1/2021-22 Konstituering, valg av leder og nestleder for FAU 
FAU representantene valgte helt til sist på møtet, uten administrasjonen ved KVBU tilstede. 
Vedtak: 
Leder: Ida Karlstrøm personlig vara: Tonny Mathiassen 
Nestleder: Espen Farstad, personlig vara: Jeanette G. Josefsen 
SU/SMU: Eva Pedersen, personlig vara: Bård Kaasen 

 
Sak 2/2021-22 Gjennomgang av FAUs rolle og mandat. 
Rektor gikk igjennom FAU sitt mandat og roller, hvor det også ble vist en film om dette, samt 
informert om rollen rundt. 
Noen tips til informasjon om rollen i FAU: 
Verktøykasse for FAU - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 
Foreldrerepresentanter i skolen (udir.no) 
https://youtu.be/o033FL1uJ2g 
Veileder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) - Viken fylkeskommune 
 
Vedtak: tatt til orientering 

 
 

Sak 3/2021-22 Taushetsplikt  
Det ble orientert om taushetsplikten til de som sitter i FAU jf. Opplæringslovens § 11-1. 
 
Vedtak: tatt til orientering 

 
 
 
 
 
 

mailto:post@kvanangen.kommune.no?subject=
https://foreldreutvalgene.no/fug/materiell/verktoykasse-for-fau/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/foreldrerepresentanter/
https://youtu.be/o033FL1uJ2g
https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/materiell-og-ressurser/foreldreutvalg-fau-i-grunnskole/veileder-for-foreldrenes-arbeidsutvalg-fau.62949.aspx
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Sak 4/2021-22 Møteplan for FAU (kan komme justeringer underveis) 
Følgende datoer ble foreslått: 
23.november 2021 – sak om bl.a. mobiltelefon tas opp  
1.februar 2022 – 17. mai arrangement tas opp til ny vurdering 
Uke 9 (mars) foreldre og drømmeskolen arrangere noe sammen. Drømmeskolen komme med forslag 
19.april 2022 
13.juni 2022 – FAU for neste skoleår konstitueres 
 
Vedtak: enstemmig vedtatt. 

 
Sak 5/2021-22 Skolens virksomhetsplan 
Virksomhetsplanen for de neste 4 år er ikke helt ferdig enda. Det ble pratet litt om målene og 
områdene som skolen skal arbeide mot fremover. 
 
Vedtak: informasjonen tas til orientering. Det ble litt snakk om den negative omtalen KVBU og 
Kvænangen har hatt. Det var en felles enighet om at foresatte bør fremsnakke skolen og skolens 
arbeide. 

 
 

Sak 6/2021-22 Organisering av samisk, finsk og kvensk undervisning  
Det ble orientert om hvordan samisk, kvensk og finsk kan organiseres. Viser til vedlegg 1. 
 
Vedtak: KVBU sender spørreskjema i foresatte app om hvilke undervisnings alternativer som er 
ønskelig for samisk, finsk og kvensk. 

 
Sak 7/2021-22 Ordensreglement § 7 bokstav E- Mobiltelefon, smartklokker og internett. Endringer 
av ordensreglementet tilknyttet dette punktet?  
Elevrådet ønsker at denne forskriften skal tas opp igjen og vurderes på nytt. Det har vært, og er, noe 
utfordrende og etterleve denne paragrafen, både fordi elever ønsker å bruke mobiltelefonen, samt 
foresatte som ønsker å få tak i sine barn etc.  
 
Vedtak: tas opp igjen på møtet 23.november, etter at resultater fra undersøkelser blant elever, 
foresatte og ansatte foreligger. 

 
Sak 8/2021-22 Klasseturer, rutinebeskrivelser for turer i regi av foresatte.  
Det ble diskutert litt om klasseturer og inntekt av disse. Vi har antageligvis en topp nå med hele 128 
elever, men vi vet at vi blir færre og færre. Dermed synker også overføringer fra stat. Er det en 
løsning at FAU påtar seg arrangementer (bygdekveld/17. mai) og at inntekter går til noe som kommer 
alle elevene til gode, og som elevene ønsker seg som f.eks. en trampoline. 
 
Vedtak: forslag til retningslinjer som ligger vedlagt tas opp i alle klasser. Se på alternativer om det 
skal fortsettes med å ha klasseturer, kun arrangementer i regi av FAU/elevråd eller ha en både og 
løsning. Må/bør drøftes på alle trinn om hva som er ønskelig i fremtiden. Årets 10.kl. arrangerer 
bygdekveld tradisjon tro. 

 
Sak 9/2021-22 Drømmeskolen.  
KVBU har så smått startet opp med programmet Drømmeskolen. Dette er et program fra Voksne for 
barn. Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- 
og videregående skoler. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og 
tilhørighet, der de får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev 
fremmes. Vi ved KVBU har så smått startet opp med denne modellen på ungdomstrinnet, og har fått 
elevmentorer på plass. Lena Larsen er den som jobber med elevmentorene, men støtte fra flere. I 
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tillegg skal kontaktlærere også følge opp dette i sine klasser. Drømmeskolen er en forlengelse av 
modellene/programmene som kjøres på småtrinnet (Zippys venner) og mellomtrinnet (Passport). For 
videre informasjon om de ulike modellene til VFB sjekk ut hjemmesiden: Forsiden - Voksne for Barn 
(vfb.no)  
 
Vedtak: informasjon tas til orientering 

 
Sak 10/2021-22  Bygdekveld  
Viser til sak 8/2021-22 om klasseturer 
 
Vedtak: er det ønske om at FAU skal arrangere dette, og at evt. inntekter vil komme alle på skolen til 
gode, eller skal 10.trinn fremdeles ha arrangementet i fremtiden? Drøftes på alle trinn. Den 
kommende bygdekvelden arrangerer 10.trinn, og de må sette dato, 15./16.desember?? 

  
Sak 11/2021-22  Målform 
Jf. Opplæringsloven §2-5 sier at kommunen skal gi forskrifter om hvilken målform som skal være 
hovedmål i den enkelte skole. Viser til vedlegg. Kommunedirektørens innstilling er hovedmålet 
bokmål. 
  
Vedtak: administrasjonen legger ut spørsmål om dette i appen til foresatte om dette. 

 
Sak 12/2021-22  Svømmehall 
Jf. Siste informasjon så vil svømmehallen åpnes for bruk etter nyttår. Siden det er lenge siden 
elevene har vært i garderobe situasjonen med bytting av klær/dusjing så anbefales det at hjemmene 
begynner å prate om dette og forberede elevene på det som kommer. 
 
Vedtak: informasjon tatt til orientering. Skolen bes om å begynne «øve» elevene allerede nå til å 
bytte til gym klær og ta dusj etter gym timer, slik at det ikke blir så stor overgang. 

 
Sak 13/2021-22  Skolefotografering 
Fagfoto AS kommer og tar skolebilder av elevene i 1.-4. trinn samt 10.trinn. Dette da det er noen 
flere år siden sist de var her. NB! For at fotograf skal kunne ta foto av barna er de nødt til å ha 
samtykke til dette, jf. Markedsføringsloven. Hvis foresatte ikke samtykker i foresatte appen, så vil det 
ikke bli tatt bilde av barnet. Samtykket gjelder BÅDE selve fotograferingen OG at fotoleverandøren 
(nå Fagfoto AS) kan sende fotopakken til foresatte til uforpliktende gjennomsyn. 
 
Vedtak: det tas opp i alle klasser om det er ønskelig å få tilbudet om fotografering hvert år. Tas opp 
igjen på neste møte 23.november 2021. det er også ønskelig at de resterende trinnene skal få tilbud 
om fotografering denne runden. Administrasjonen sender ut samtykke skjema til 5.-9.trinn også. 

 
Sak 14/2021-22 Informasjon om «Team BUFFF helse» gitt av Vera Eilertsen-Wassnes. 
Psykisk helse i Kvænangen kommune har fått 600 000 i forprosjektmidler for etablering av et 
tverrfaglig samarbeidsteam for barn og unge mellom 12 og 24 år med langvarige og sammensatte 
problemer.  «Team BUFFF helse»  
 
Dette skal være et samarbeid mellom kommunen og Finnmarkskollektivet. Vi disponerer pr. i dag 
psykolog med master i klinisk barne- og ungdoms psykolog i 20%, i tillegg vil vi ha tilgang på psykiater 
ved behov.  
 
Vi ønsker å jobbe forebyggende i tillegg til å være et fullverdig behandlingstilbud for barn og unge 
med psykiske lidelser i Kvænangen kommune.  

https://vfb.no/
https://vfb.no/
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Teamet vil i førsteomgang være bestående av psykolog, klinisk sosionom med master i barn og unges 
psykiske helse, helsesykepleier og miljøarbeider. På sikt håper vi og kunne ansette brukerspesialist.  
Vi ønsker å være ett lavterskel tilbud som tilbyr: Samtaler til barn og ungdom, utredning, behandling, 
foreldreveiledning, veiledning og undervisning.  
 
Vi ønsker innspill fra samarbeidspartnere som BUP, barnevern, skole, PPT foreldre og ungdom om 
hvilke behov teamet kan være med å dekke, så ta gjerne kontakt for innspill eller mer informasjon.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Vera Eilertsen-Wassnes 
Prosjektleder 
40405609 
 
Vedtak: tatt til orientering og bringes videre til foresatte. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Berit Holst 
referent Kvænangen barne- og ungdomsskole  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
 


