
Referat fra FAU-møte 16.11.2022 
 
Til stede: John Inge Kaino (1.), Karen Røraas Reiersen (2.), (ikke 3. trinn), Lena Larsen (4.), Tonny 
Mathiassen (5/6.), Eva Mortensen, Bjørnulf Håkenrud, Merethe Welz. 
I tillegg: Jon Arne Solheim (rektor), Lennart (10., elevrådsleder), Mariell (8., nestleder) 
 
 
1. Godkjenning av referat, saksliste og innkalling 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
Referat fra forrige møte ble godkjent med en tilføyelse, Kathrine Pedersen (3.) møtte også. 
 
2. Informasjon fra skoleledelsen ved Jon Arne Solheim 

- Bassenget på skolen: Lagt glatt belegg, skarpe kanter i dusjbåser, sak mellom kommunen 
og entreprenør, vært flere uhell, bassenget stengt. Skarpe kanter er utbedret. Bassenget 
blir ikke brukt i undervisning før belegget gjøres noe med (legge heft). 

- Bemanning: Skolen har ikke fått ansatt lærere i 2 hele vikarstillinger som fortsatt er utlyst 
(av ca 21 pedagogiske årsverk). Bemanningssituasjonen er utfordrende. Har noen 
tilkallingsvikarer, men mangler kompetanse. Skolen ønsker at de kan tilby gratis møblert 
bolig til kvalifiserte søkere. 

- Nasjonale prøver: Har resultatene individuelt i hver klasse, men har ikke klar sammen-
ligning med resten av fylket/landet (treghet hos Udir). Kommer tilbake til dette seinere. 

- Budsjett: Skolen fikk 300 000 til IKT i tilleggsbevilgning i 2022. Får også ekstra i 2023. Nå 
på slutten av kalenderåret jobber skolen for å få inn f.eks. det som Alta kommune skal 
betale for elever derfra, og håper å komme i null med regnskapet for 2022. 

- Utviklingsarbeid: Skolemiljø – hva gjør vi? Miriam Harkestad Olsen har forelesninger med 
ansatte, hvordan utnytte ressursene, få det best mulig for elevene? Dekomp veileder 
team har vært og hatt opplegg om relasjoner. 

 
3. Elevrådet 

- Elevrådet har møter en gang i måneden. De innkaller både representant og vara fra hvert 
trinn. Anne Berit er elevrådskontakt, hun er sekretær på møtene. 

- Møter med rektor, bra å ha et par ganger i året. 
- De har arrangert temadag om Ukraina og vil få til noe lignende etter jul. 

Frivillighetssentralen bidro.  
- Elevrådet jobber med å lage en visjon: Hva er en god lærer? 
- De ønsker trampoline nedgravd i bakken. Søke skolelystfondet. 
- Bruk av idrettshall i friminutter: Forslag om at mellomtrinnet får annenhver fredag i 

tillegg til mandager. Ungdomsskolen har resten. 
- Klassemiljø og sosiale tiltak i klassene: Elevrådet opplever det vanskelig å jobbe med 

dette. De ønsker ikke å være skolepoliti. Opplever skiller mellom gutter og jenter, og en 
del stygt språk. Elevrådet fikk tilbakemelding på at de er viktige for å definere hva som er 
greit og hva som ikke er akseptabelt (krenkende). Elevrådet fortalte at noen situasjoner 
også mellom lærer og elever oppleves negative/krenkende. Skolemiljøet er et felles 
ansvar for skolen, foresatte og elevene. Det heter å «si fra». Å «snitche» eller «sladre» er 
ikke gode ord å bruke når vi snakker om skolemiljø og hendelser. 

- Nå er det mer aktivitet i vrimlehallen (bordtennis, sjakk...), og mindre hærverk. Elevrådet 
jobbet mye med dette i fjor. Tips til elevrådet om å ta initiativ til bordtennisturnering og 
lignende mellom elever og lærere. 



- Mellomtrinnet har meldt inn at det er mye knuffing og bølling i ballbingen. 
Kontaktlærerne bør lage felles reglement for ballbingen. 

- Skolehelsetjenesten (Benedikte, Vera, Lena, Turid) er blitt veldig bra nå. 
Vi takker for gode innspill og en god samtale med elevrådet. Dere er flinke! 
 
4. Bygdekvelden 
9. trinn-foresatte har ikke hatt møte ennå. Det er sannsynlig at 9. trinn tar ansvar for kafedriften 
og samarbeider med skolen om arrangementet. 
Skolen legger ut beskyttelsesgolvet i flerbrukshallen, og lager program. 
Bygdekvelden blir mandag 19. desember kl 18-20. 
 
5. Julegrøt/lunsj 
Dette er for elevene i skoletida. For at det skal være mulig å varme så mye grøt, må man skaffe 
store kasseroller (15-20 l). (I fjor var grøten brent, iflg elevrådet.) FAU finner noen ansvarlige som 
kan ta ansvar for lage grøt, gjerne i samarbeid med valgfaget Innsats for andre. Når det skal 
serveres kl 12, må man starte tidligere enn kl 8 å lage til. 
Fredag 16. desember kan være dato for julegrøt/lunsj. FAU-representantene spør på sine trinn 
om hvem som vil ta ansvar for denne dagen. 
 
6. Skolerute 
Skoleruta 2023-24 er vedtatt hos fylkeskommunen. Kvænangen barne- og ungdomsskole foreslår 
å følge denne. Å endre gir kommunen store kostnader pga. skoleskyss. 
Planleggingsdager 16., 17. og 18 august (også SFO) 
Første skoledag mandag 21. august 
Høstferie onsdag 4. - fredag 6. oktober (3 dager) 
Planleggingsdager 13. (også SFO) og 14. november 
Siste skoledag før jul onsdag 20. desember 
Første skoledag etter jul onsdag 3. januar 
Vinterferie mandag 26. februar - fredag 01. mars (1 uke) 
Påskeferie mandag 25. mars – mandag 1. april 
Første skoledag ette påske tirsdag 2. april 
Fri fredag 10 mai (etter Kr. Himmelfartsdag torsdag 9. mai) 
Siste skoledag fredag 21. juni 
Planleggingsdag 24. juni (også SFO) 
 
7. Mobilbruk på skolen 
Reglementet sier at det er forbud mot bruk av mobil i skoletida. Unntak kan avtale med 
kontaktlærer eller rektor. De fleste ungdomsskoleelevene har likevel mobilene i lomma. Svært 
viktig at ingen har mobil med i garderober.  
Resultater fra undersøkelse i fjor er ikke tilgjengelig. Forslag om å lage ny undersøkelse. Tony tar 
ansvar for å lage denne. Skolen sender ut til alle elever og foreldre. 
Vi ønsker at spørreundersøkelsen gir rom for å svare mer enn ja og nei til forbudet mot bruk av 
mobil i skoletida. Hvis forbud oppheves, skal mobiler uansett låses inn ved prøver, tentamen og 
før bruk av garderober. Det må bli et klart flertall for at reglementet skal endres. 
Skolen må legge vekt på opplegg om mobilbruk, og foresatte må snakke med ungene om dette. 
 
 
Karen Røraas Reiersen (sign.) 


