
Referat fra FAU-møte 25.01.2023 
 
Til stede: John Inge Kaino (1. trinn), Karen Røraas Reiersen (2.), (ikke 3.), Lena Larsen (4.), Aina 
Danielsen (5/6.), (ikke 7.), Bjørnulf Håkenrud (8.), Kurt Solheim og Merethe Niva Welz (9.), Kristin 
Anita Hansen (10.) 
I tillegg: Jon Arne Solheim (rektor) 
 
 
1. Godkjenning av referat, saksliste og innkalling 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
Referat fra forrige møte ble godkjent. 
 
2. Informasjon fra skoleledelsen ved Jon Arne Solheim 

- Bassenget: Glatt belegg har vært oppe på møtet i kommunen. Det er en tvist som ikke er 
avklart. Rektor håper på at det er klart til påske. 

- Bemanning: Skolen sliter fortsatt med bemanning. 3 stillinger ledig og lyst ut. 
- Samefolkets dag: Samarbeid med språksentret 
- Toalettene på skolen kan åpnes utenfra. Elever føler seg ikke trygge når de er på do, og 

elever kan låse toalett som ikke er i bruk. Nye låser koster 30 000 kr. Kommunen prøver å 
finne penger til dette. 

 
3. Manglende lys utenfor SFO 
Manglende lys medfører at elevene ikke sees når de leveres/går av og på bilene ved SFO. 
Ansatte ser heller ikke hvem som henter elevene eller om de blir hentet. Det er vanskelig å se 
hvem som er hvor når de er ute. 
 
4. Trygt og godt skolemiljø 
Foreldre og foresatte på Kvænangen barne- og ungdomsskole har kommet frem til at 
skolemiljøet er trygt og godt når: 

- Eleven blir møtt med et «hei» og navnet sitt av sin hovedlærer og andre ansatte når 
eleven kommer på skolen 

- Det er god og forutsigbar kommunikasjon, at alle vet hva som skal skje neste time, dag og 
uke. 

- Elevene kan stole på det lærerne sier (tillit) 
- Det er felles rutiner blant lærerne innen hvert trinn slik at elevene opplever lik praksis fra 

time til time. Eksempler er å la elevene få lov til å gå på do når de spør, ha en 
drikkeflaske/kopp med vann tilgjengelig (bortsett fra når de jobber med pc/ipad), og 
andre uskrevne regler som lærerne gjerne kan enes om og skrive ned internt. 

- De voksne er synlige, at eleven hele skoledagen vet hvor man kan gå for å finne og 
snakke med en ansatt 

- Eleven føler seg trygg i sårbare situasjoner som på do og i dusjen 
- Elevene får utfolde seg fysisk hver dag, for å øke læringen i resten av dagens skoletimer 
- Både elever, ansatte og foresatte bruker inkluderende ord og uttrykk når man omtaler 

hverandre 
- Utdelt materiell har en nøytral utforming som kan brukes av alle 
-  

Dette er en start. Vi sender ut til våre foresatt-grupper og prøver å få tilbakemelding. Saken blir 
fortsatt på neste møte. 
 



5. Trafikksikkerhetsplan for skolen 
Ungene skal kunne komme seg til og fra skolen trygt. Det skal være trygt å gå av og på bussen, 
både på sitt hjemsted og ved skolen. Eksempler på utfordrende steder er: 

- Brua over Burfjordelva 
- Parkering ved skolen, rundkjøringen der man setter av 
- Porter ut fra lekeområdet på skolen har ikke fysisk sperre 
-  

Utdelt temaplan for trafikksikkerhet for Kvænangen kommune 2023-2027 ble tatt til orientering 
og snakket litt om. Vi spør hver vår foresattgruppe om innspill ang. trafikksikkerhet, og sender til 
FAU-leder. 
Det vil også bli folkemøter om trafikksikkerhetsplanen. 
 
6. Busstransport 
Det ble orientert om at busstransport fra Kvænangsbotn, Navit, Sør-Straumen og Dorras 
organiseres bedre ut skoleåret slik at ungene slipper å sitte på bussen lenger enn nødvendig. 
Dette skal evalueres før neste skoleår. 
 
7. Neste møte 
Neste møte blir 21.02. kl 18.00 på skolen. 
 
 
Karen Røraas Reiersen (sign.) 


