
Referat FAU møte, Longyearbyen skole 11.03.2020
Til stede: FAU leder Ine-Therese Pedersen (5. trinn), Ann Lorin Walther 
Noor (1. trinn), Hege Moen Leithe (2. trinn), Andreas Risstad (3. trinn), 
Marcos Porcires (4. og 6. trinn), Anne-Marit Heggelund (7. trinn), Lisbeth
Olsbakk (8. trinn), Irene Ianssen (10. trinn), Terje Aunevik (Videregående),
9. trinn hadde ikke mulighet til å stille, Frode Westby
Thorstad (rektor).

1. Rektor orienterer 
- Oppfølging fra sist: Skjermtid i SFO: minimalt – maks 1 gang pr uke, 

og bare for 3. og 4. klasse, normalt på fredag
- Oppfølging fra sist: Skolemat: Saken er tatt opp med elevrådet som 

melder tilbake at de langt fleste er fornøyd med ordningen, 
tilbakemeldinger tas opp med kokken. Årlig avholde det en undersøkelse, 
som også skal gjøres i år.

- Oppfølging fra sist: Spekterundersøkelsen: Saken følges, 
korrespondanse i gang. Tilfellet i Agder er anket til Datatilsynet, avventer 
deres behandling og tilbakemelding 

- Corona/beredskap : Følges opp tett, nye retningslinjer besluttet og 
distribuert i dag med følgende hovedpunkter : 

-Aktiv håndvask
-Strammere renhold generelt, og spesielt på berøringsflater er
innført
-Jobbreiser utgår, erstattes så langt det er mulig med 
nettmøter
-Glassgården forbeholdes ungdomstrinnet – tydeligere 
avgrensning mellom barnetrinn/ungdomstrinn/VGS
-Eksternt besøk minimeres
-Ytterligere avgrensninger på besøk vurderes – skolen kan blir 
stengt for andre enn kun personal + elever. (Betyr at dørene 
stenges også for foreldre)

Skolen HAR elever og ansatte i risikogruppen. Det 
forventes at ALLE forholder seg lojalt til forhåndsregler
som besluttes  

2. Risiko ved busstopp – Kullungen 
Flere har sett og påpekt farlige situasjoner ved busstoppet Hilmar Rekstens
vei / Kullungen. Fysiske tiltak bør gjøres for å hindre uønskede 
hendelser/ulykker. FAU anmoder LL om å gjøre tiltak innen neste sesong for
skolebuss.
Andreas Risstad legger frem et forslag til skriv i neste FAUmøte som så 
oversendes LL

3. Åpning av skolen før klokken 0800 



Foreldre har ytret ønske om at skolen bemannes fra, eksempelvis 0745, for
å kunne ta i mot barn som leveres før 0800. Enkelte foreldre har en 
utfordring med å rekke arbeidsstart kl 0800.
Skolen har ikke anledning til dette og anmoder foreldre om å gå sammen 
om / dele på ansavr for å følge barn til skolen, noe som kan dekke det 
konkrete behovet – og samtidig bidra positivt til samhandling 
barn/foreldre/familier/naboer.

4. 17.mai arrangement / dugnad / inntekter 
Med bakgrunn i at det er besluttet nasjonalt at leirskole skal finansieres 
over skolens budsjett er noe av forutsetningene for tradisjonen med at 6 & 
7 klasse sikrer inntekter gjennom å stå for 17.mai arrangementet i 
Svalbardhallen. FAU er likevel opptatt av å bevare og dyrke denne 
dugnadsånden og felleskapet denne tradisjonen skaper, og samtidig sikre 
at midlene som kommer inn benyttes til beste for elevene og skolen.

Det besluttes at FAU disponerer midlene med utgangspunkt i 
følgende prinsipper:
 

-Av omsetningen skal 70% fordeles blant klassene, der VGS totalt 
vurderes som en klasse, og der 6. og 10. klasse skal ha en noe 
høyere sats enn de andre
-Ubrukte midler ved skoleårets slutt, videreføres til neste år og følger 
klassen.
-Ubrukte midler ved utgangen av 10.klasse tilbakeføres FAU

Føringer for bruk av midlene: 

-Skal komme HELE klassen til gode og bidra til å bygge felleskap
-Skal gagne det sosiale miljøet og/eller læringsmiljøet 

FAU kan også gjøre andre enkeltvurderinger for bruk av midler, eksempelvis 
veldedige formål. FAU bør også involvere Elevrådet i sine vurderinger og bruk av 
disse midlene.

Neste FAU-møte : 15.april kl 18-19 


