
Referat fra FAU 7.12.20 

Til stede: Henrika, Maria, Tommy, Rune, Marit, Tone, Eli-Hanne, Håvard, Inger, Hege og 

Jill-Gøril. 

 

010-2020/21 Informasjon om driftsutfordringer tilknyttet Covid-19 

Stort fravær blant ansatte ved skolen. Både pga sykdom og videreutdanning.  Dette fører til 

utfordringer i driften. Har hatt krisemøte med Rådmannen i kommunen. Det er sendt ut varsel 

til Fylkesmannen om store driftsutfordringer. 6.-10. klasse har nå vekselvis hjemmeskole en 

dag i uka. 

Det er et godt grunnlag for oppfølging både før, under og etter hjemmeskoledagene. Man ser 

derfor ikke at elevene skal tape faglig på dette.  

Driften i høst har vært krevende, og man merker belastningen på personalet. Det er tettere 

oppfølging både i forhold til enkeltelevene og i klassene. Økonomien gir rom for å ta inn 

bemanning når nødvendig, men det er utfordrende å skaffe kvalifisert personell. Skolen har 

noen faste og stabile vikarer. Elever med enkeltvedtak og særskilt norskopplæring får det 

årstimetallet de har krav på.  

 

011-2020/21 Utfyllende reglement for orden og oppførsel ved grunnskolene i Lyngen 

kommune- Covid 19 

Det er utarbeidet et tillegg til reglement for orden og oppførsel. Dette har bakgrunn i at 

enkelte elever velger å ikke forholde seg til smittevernreglene, og på denne måten utøver en 

risiko for andre elever og lærere. Med de nye tilleggene skaper man hjemmel i lov for å 

kunne følge dette opp.  

Det utvidet reglementet har vært på høring i aktuelle instanser, og er vedtatt og gjeldene. 

Reglementet tas opp i FAU for evt. tilbakemeldinger.  

Det utfyllende reglementet gjelder så lenge situasjonen rundt Covid 19 påvirker oss.  

 

0012-2020/21 Trafikksikkerhet rundt skolen 

Trafikkbildet rundt skolen er utfordrende. Mange elever blir kjørt til og fra skolen. Foreldrene 

er oppfordret til å hente og levere bak hallen. Dette er et mørkt og trafikkert område. Det er 

også jordfeil, og elektriker er bestilt. I tillegg er det en del vare- og persontransport i området.  

På fremsiden av skolen er det bussholdeplass. Her kommer det mange elever gående og 

syklende, enkelte foreldre kjører også inn på dette område når skolen er ferdig. I tillegg 

henter en del foreldre barn nede ved Lyngseidet bilverksted, hvor området er uoversiktlig.  

Dette skaper mange farlige situasjoner.  

Elevene krysser veien ved Lyngen Buss, for å komme til gangtunnelen. Her burde det være 

gangfelt.  

Det er tidligere sendt brev til kommunen ved Berit Jegervatn. Dette kom det aldri svar på. 

Hege tar kontakt med tidligere leder Bernt Isaksen om tidligere sendte brev, og tar kontakt 



med Berit Jegervatn og Rudi Dreyer. Dette bør gjøres fortest mulig, da 

trafikksikkerhetsplanen skal til behandling i Levekår tidlig i februar.  

Det er et nytt busselskap som er ansvarlig for skoleskyssen. Hente en uttalelse fra dem om 

situasjonen.  

Temaet bør tas opp i Elevrådet, og på foreldremøter.  

 

0013-2020/21 Evt. 

Siste skoledag før juleferie er 18. desember 

Skolen har en helsesykepleier en dag i uka og en helsesykepleierstudent en dag i uka. Det 

ytres ønsker om å kommunefysioterapeuten kommer med på banen.  I tillegg kommer det en 

psykologistudent som er disponibel for elevene på skolen. 

Det er ingen indikasjoner på økt bruk av rus. Det skal gjennomføres en undersøkelse på 

ungdomstrinnet før vinterferien.  

Det er kommet tilbakemeldinger fra foreldre som ønsker en leksefri skole. Bakgrunnen er at 

barna er slitne når de kommer hjem fra skolen. Småtrinnet har flere timer per uke på skolen i 

forhold til det som er pålagt. Her tilbys det leksehjelp. Lekser skal også tilpasses den enkelte 

elev.  

Det er penger på budsjett, som skal brukes på utearealet. Det er gjort undersøkelser blant 

elevene om hva de ønsker seg. Det er ikke innkjøpsavtale for kjøp av dette utstyret, men 

utstyret må være godkjent.  

 

 

 

 


