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Váhnenráđi bargolávdegotti čoahkkinreferáhta VRB  
Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU  
Dato: 29.09.21 kl.1800 OKT-rom 
 
Tilstede: Lill Hege J.Anti, Laila S.Hegge, Heidi A.Gaup, Bente S.Reyes 
 

Áššit/Saker: 

 

1. Konstituering av FAU  

2. Velge representanter til FAU, SU – Samarbeidsutvalget 

FAU skal bestå av 5 faste representanter, 3 fra barnetrinnet og 2 fra 

ungdomstrinnet 

Det skal velges vararepresentanter til de faste medlemmene. Jfr vedtak på FAU 

møte 12.11.20 

FAU leder innkaller til møte, også i samarbeid med rektor. 

 

Váhnenráđi bargolávdegoddi(VBR) / Foreldrerådetsarbeidsutvalg(FAU) 

2021-2022 
 Miellahttu / representant Várrelahtu / vararepresentant 

  

 Periode: 

1 Leder: Ole Martin Niittyvuopio 6b Lisbeth Johnskareng 5b 2020/2021 

2021/2022 adr Vájamohkenjárga 53  

tlf 93402149  

e-post sacka_1@hotmail.com  

2 Nestleder: Bente Somby Reyes 10a Heidi Gaup 9a 2020/2021 

2021/2022 

 
adr Gaskavuovdi 53  

tlf 906 83 890  

e-post Bente.somby.reyes@karasjok.kommune.no  

3 Sara Biret Ánne Gaup 7.lk Marit Ellen Mienna 7a 2020/2021 

2021/2022 adr Rávdojohka 37  

tlf 95808834  

e-post sabiana84@hotmail.com  

4 Tonje Iren Anti 9.lk Marie Isabell Næss 2a 2020/2021 

2021/2022 adr Jorbajeakkás 31  

tlf 91808146  

e-post tonje_somby@hotmail.com  

5 Laila S.Hegge Lill Hege J.Anti 1a 2021/2022 

2022/2023 

 
adr Márkangeaidnu 26  

tlf 90617515  

e-post Laila.sara.hegge@sami.vgs.no   

Skoleleder: 

may.britt.balto@karasjok.kommune.no  

 

922 07988 

mailto:Laila.sara.hegge@sami.vgs.no
mailto:may.britt.balto@karasjok.kommune.no


 

 

 

 

 

3. INFO - Generelt om elevfravær i grunnskolen -13.08.18 

Forslag fra FAU: Næringspermisjon – du skal ikke behøve å søke om stryking av 

fravær, dette bør være automatisk når vedtaket blir fattet. 

Søknadsskjema – begrunne at det er næringspermisjon eller idrettsstevner.  

Informere om dette på foreldremøter på ungdomstrinnet. 

Være rubrikk for avkrysse for: Skjult fra vitnemålet – gjelder ungdomstrinnet. 

• Næringspermisjon 

• Delta på idrettsstevner på region- og landslagsnivå 

 

4. Informasjon fra mobbeombudet i Finnmark- info legges ut på hjemmesiden 

 

5. Læringsmiljøprosjekt 
Oahppanbirasprošeakta/ Læringsmiljøprosjektet  
Karasjok skole er blitt valgt til å delta i et toårig prosjekt, 2020-2022, som er initiert av 
Utdanningsdirektorat.  
Prosjektets mål:  
Å utvikle trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser.  
Delmål 1:  
Myndighet og eier prioriterer tidlig innsats og ser barnehager og skoler i en helhetlig 
sammenheng i sitt arbeid for et trygt og godt læringsmiljø.  
Delmål 2:  
Barnehage- og skoleeier skal videreutvikle sin kompetanse i å følge opp og utvikle ledelse av 
barnehager og skoler. Eier skal sørge for at prosjektet blir godt kjent, samt spre innhold, 
erfaringer og kompetanse innad i kommunen.  
Delmål 3:  
Ledelsen i barnehager og skoler tar ansvar for å utvikle en lærende organisasjon for varig 
endring av holdninger og kultur, slik at barna får trygge og gode miljøer  
Delmål 4:  
Økt kompetanse hos ansatte om forebygging, avdekking og håndtering mot mobbing og andre 
krenkelser.  
Delmål 5:  
Barn og foreldre skal involveres, gjøres kjent med og være aktive deltakere i prosjektet.  
Organisering:  
- Prosjektet går over to år fordelt på fire faser/semester  
 
- Prosjektet ledes av en kommunal styringsgruppe bestående av oppvekstleder/e (eier), styrere 
og/eller rektor i de deltakende barnehagene/skolene og veilederne fra læringsmiljøsenteret  

- En lokal fagsamling for alle ansatte hvert semester  

- To faste veiledere til hver barnehage/skole  
 
Prosjektet består av 4 faser  
- Fase 1: Mobbing og andre krenkelser  

- Fase 2: Forebygging  

- Fase 3: Inkludering  

- Fase 4: Videreføring  
 
Under minskole.no/karasjok er det lagt ut ytterligere informasjon om prosjektet: 
https://www.minskole.no/karasjok/artikkel/321338  
 

b) Felles foreldremøte tirsdag 5.10.21. kl.1800-2000 
Tema i foreldremøtet vil være: 
  

https://www.minskole.no/karasjok/artikkel/321338


 

 

 

•         Kort Informasjon om Læringsmiljøprosjektet 

•         Hva skjer når elever blir mobbet? 

•         Skadevirkninger av mobbing 

•         Foreldrerollen 
  
Det legges opp til god tid spørsmål og diskusjoner. 

 

6. Hvordan få en aktiv FAU – komme med innspill og lage årshjul 

a. Klassenes foreldremøte: info om FAU og hvordan kan foreldre være med å 

bidra til et trygt og godt skolemiljøet. 

b. Skolegården – flere aktiviteter 

c. Trivsel-lederskole – kurs for elever . I samarbeid med elevrådet. Sjekke dette 

d. Trivselsledere i PALS 

 

7. Annet 

 

Fått boka «Foreldrekontakt – JEG? Ansvar og oppgaver:  

1a: Lill Hege J.Anti, 7á: Heidi A.Gaup, 4a:Laila S.Hegge, 10a: Bente S.Reyes 

 

Referent 

 

May-Britt Hansen Balto 

Konstituert rektor 


