
Referat fra FAU-møte 22.03.2023 
 
Til stede: (ikke 1. trinn), Karen Røraas Reiersen (2.), (ikke 3.), Lena Larsen (4.), (ikke 5/6.), Evy 
Mette Henriksen (7.), Bjørnulf Håkenrud (8.), Merethe Niva Welz (9.), Trine Kaasen (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: Målet er å åpne etter påske. Skifter belegg på alle golv. 
- Lekkasje på skolebiblioteket i det gamle bygget under mildvær: Lite skader på bøker. 

Bygget er skadet. Saken står hos forsikringsselskapet. Vet ikke når skolebiblioteket kan 
åpne. Bruker kommunebiblioteket. 

- Skolelunsj: Vedtak i 2019 har gitt skolen penger til skolelunsj. Utsatt under pandemien. 
Det er 100 000 kr pr halvår. Skolen lager en årsplan over hvordan pengene skal brukes. 
F.eks. suppe til alle elevene når det er skidag, påskelunsj, julelunsj, julegrøt, samefolkets 
dag. Vil også bruke pengene på sosialpedagogiske tiltak, til å lage mat sammen ute på tur. 
Det skal være sunn kost. Planlegger samarbeid med Frivillighetssentralen. Matservering 
fordeles med en uke på 2-3 klassetrinn etter tur. 

- Sykefravær og bemanning: Mangler som før folk på 2 stillinger, og har noe dagsfravær 
der man ikke har vikar å sette inn. 4 faste stillinger er lyst ut, intervju er gjort og tilbud 
gitt. Det blir snart lyst ut SFO-leder/fagarbeider-stilling. 

 
 
3. Foreldre og foresatte på Kvænangen barne- og ungdomsskole har kommet frem til at 
skolemiljøet er trygt og godt når... 
Her er innspill fra foreldre/foresatte: 

- Når man ikke er redd for å snakke i klassen 
- Opplever mestring 
- Når man har tillitspersoner man kan gå til 
- Når man har et miljø som bygger opp hverandre 
- Bedre belysning rundt skolen, særlig utenfor SFO 
- Skoleveien er trygg, god dialog med bussjåfør 
- Fotgjengerovergang bak kirka 
- Holdeplasser må være trafikksikre (Jøkelfjorden f.eks) 

 
Fra FAU: 

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

- Elevene opplever at de blir sett av de voksne 
- Elevene kan stole på det lærerne sier (tillit) 
- Elevene får gode opplevelser sammen på tvers av klasser 
- Det er god og forutsigbar kommunikasjon, at alle vet hva som skal skje neste time, dag og 

uke. 



- 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 

- Konflikter mellom elever blir tatt tak i og fulgt opp 
- 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 

 
 
4. 17. mai-arrangement 2023 
FAU fastholder tidligere vedtak om at det er naturlig at Kvænangen kommune nedsetter en 
komite som tar ansvar for å: 

- Skaffe taler, faner, korps og lyd 
- Avtale ev. bruk av bygg 
- Annonsere/informere 
- Organisere tog og programmet ellers fram til kafe på skolen 

Leker og is til barna er viktig. Barnegruppa, Frivillighetssentralen, Burfjord bygdelag, andre? 
Kafe kan tilbys på det åpne markedet til skoleklasser, lag eller foreninger. Hvis dette ikke blir, er 
det ikke så viktig. Det er kafe-arrangement rundtomkring i kommunen. 
 
 
5. Neste møte 
Neste møte blir onsdag 31. mai kl 18.00 på skolen. 
 
 
Karen Røraas Reiersen (sign.) 


