
Møtereferat FAU – 01.11.2017 kl.20-21

Sted: Longyearbyen skole

Tilstede: Marit Bratland Pedersen (1.trinn), Astrid Vikaune (2.trinn), Gunhild Lutnes (3.trinn), Svenn 

Are Johansen (4.trinn), Kristn Nybakken (5.trinn), Trude Holmsen (6.trinn), Annika Bengtsson 

(8.trinn), Vigdis Foss (9.trinn), Anne Lise Alexandersen (10.trinn), Anci Haugerud (VGS), Anne Line 

Pedersen (Rektor) 

Forfall/ikke møt; Emma Karlsson (7. trinn)

Saker:

1) Godkjenning av møtereferat. Møtereferat fra forrige møte 05.10.2017 ble godkjent

2) Info om SU / SMU Anne Line Pedersen Informerer om hva dete er, hva det innebærer og hvilke

arbeidsoppgaver disse utvalgene har. 

Samarbeidsutvalg forkortet SU er et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som 
skal finnes ved alle grunnskoler i Norge. I noen kommuner har driftsstyret også rollen som 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, 
og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget kan 
også fungere som skolemiljøutvalg. 

Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to 
for foreldreråd, to for elevene og to for kommunen. Dersom kommunen delegerer 
styringsoppgaver til samarbeidsutvalget, kan kommunen oppnevne flere representanter til 
utvalget

Aktuelt for SU for høsten 2017:

- Utviklingsplan for LYB skole 

htp://lybskole.no/utviklingsplan-2016-2017.5916888-373968.html

- Arktsk plan

- Økonomi-budsjet   regnskap

- Miljøarbeider på skolen

- Skolematprosjektet

- Inngang tl mørketda

3). Valg av 2 representanter fra FAU tl SU: Trude Holmsen og Vigdis Foss valgt

4 og 5). Rektors hjørne / temaer på foreldremøter / saker av viktghet for FAU: (Punktene glir over i 

hverandre)

- Temaforeldremøter på høsten der en kan ta opp ulike temaer på hele trinn sammen, utover 

klasseforeldremøtene. 

- Trivselsprogrammet

- Foreldrenetverk   infokanal via FB, er det behov for noen retningslinjer? 

- Leirskoleavtale. Dagens avtale med Knatholmen løper tl 2020.

FAU går inn for å delegere denne oppgaven tl LYB skole for å inngå ny langsiktg leirskoleavtale. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Grunnskole
http://lybskole.no/utviklingsplan-2016-2017.5916888-373968.html
https://no.wikipedia.org/wiki/Foreldrer%C3%A5det
https://no.wikipedia.org/wiki/Skolemilj%C3%B8utvalg
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Driftsstyre&action=edit&redlink=1


Det bør sees på alternatve leirskoler (Aarholtunet?? ) og lokasjonene av disse ift avstand 

storflyplass. 

6) Høringsforslag fastlandselevordning. (se vedlegg forrige FAU møte om saken) 

 Anne Line informerer om ordningen. Det er ønskelig med VGS elever TIL Svalbard men da med visse 

forutsetninger for eleven. (Karakterer, intervju med eleven samt referanser som dokumenterer 

personlige egenskaper som gjør at søker vil være en positv bidragsyter tl skolemiljøet) 

FAU har ingen innvendinger på dete

7) Eventuelt

7,1 Skoleruta 2018 / 2019 ble presentert av Anne Line (Er det SFO 3-4 januar 2019?) 

7,2 Få SFO leder å informere nærmere om rutner, fridager mm på neste FAU møte. Er endringa om 

utvidet SFO tlbud (fra 2017) noe som blir å vedvare og hvilke endringer ble gjort

7,3 Evaluere «vinterferieuka» som i dag er tlknytet påsken 

7,4 Konfirmasjonstradisjonen med å ha konf i påsken. Tat opp med kirka, men de vil ikke endre på 

denne tradisjonen. FAU har ikke noe med dete å gjøre. 

7,5 FAU leder bør være med i alle klasse   FB   grupper

7,6 FAU har egen FB gruppe. JENS «rydder opp» i denne og tlføyer FAU medlemmer 2017 / 2018 tl 

denne. 

7,7 Skolebussordning. 

Kan en få tak i vedtaket om skolebussordning? Er skolebuss en ret eller et tlbud LL tlbyr elevene? 

Kan en se på muligheten for å få mindre busser å kjøre opp i Gruvedalen / innerst i 238 for å hente 

elever. I dag stopper bussene ved buss-skuret i krysset Hilmar Rekstens veg / 232, samt ved 

Bedehuset pga fremkommelighet (snuplassmangel) i nevnte veier. 

7,8 FB gruppe VGS. Anci ordner ny gruppe som skal omfate alle trinnene på VGS. (Bedre infoflyt) 

Møteplan: 1.November, 6. Desember, 7. Februar, 7. Mars, 11. April, 2. Mai, 6. Juni

Med forbehold om at det kan komme endringer.

Referent: Svenn Are Johansen


