Referat etter møte med FAU ved Kvænangen barn og ungdomsskole onsdag 05.05.21 kl. 18.00

Til stede: Kommuneadministrasjon ble representert av kommunedirektøren Janne Kankaala,
etatsleder Jorunn Farstad.
Fra FAU: Ann Tove Karlsen, Kamilla Solheim, Mira Mathiassen, Elisabeth Håkenrud, Anette
Mathiassen, Monica Berg, Silje Almåsbakk, Lene Nilsen og Jeanett Josefsen.
Janne ønsket velkommen og redegjorde for hvorfor kommuneadministrasjon hadde invitert til møte.
Han viser til grunnlaget kommunen jobber etter, og hvorfor kommuneadministrasjon må ta tak i slike
saker som ligger i brevet kommunen har mottatt. Janne påpeker også at kritikk mot kommunen skal
henvises til kommunedirektøren og ikke mot enkeltansatt i skolen. I saker på skolen har ikke
kommunedirektøren blitt kontaktet direkte. Han oppfordrer alle som klager, og ikke når frem til å
sende klagen videre tjenestevei, da kan kommunedirektøren ta tak i denne. Klagen kan også sendes
videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Når saker følger de rette organer vil det også være
mulig å få oversikt og gjøre tiltak.
Janne oppfordrer også alle til å tenke over hvordan skolen omtales, bygger det opp eller bygger det
ned samfunnet vårt.»
Janne understrekte at utvikling av kommunikasjon mellom partene er viktig for å unngå
misforståelser og å skape felles forståelse om hvordan kommunen behandler ulike saker. Vi ønsker
alle å ha en god skole, med et godt skolemiljø. Og her har vi alle et ansvar både administrasjon,
skolen og foresatte.
Brevet som var underskrevet av leder i FAU ved Kvænangen barn og ungdomsskolen, og som
kommunen hadde mottatt, kjente ikke hovedparten av medlemmene i FAU noe til. Medlemmene i
FAU ønsket ikke at brevet skulle fremstå som noe de hadde sendt ut. Flerparten stiller seg uforståelig
til det som blir omtalt i ulike diskusjoner. Leder i FAU sa da at brevet var sendt ut fra henne og skulle
ikke vært skrevet under med annet enn hennes navn.
Videre gikk vi gjennom punktene i brevet. Det ble redegjort for tiltak som allerede er igangsatt, og
hva som jobbes med fremover. Det blir her belyst at de vedtak skolen gjør skal være i tråd med lover
og retningslinjer som gjelder for skoledrift.
Videre kom det forslag fra medlemmer i FAU tiltak som FAU kan jobbe med videre for å støtte skolen
i jobben med et godt skolemiljø. FAU tar dette med seg videre til eget møte.
Kommuneadministrasjon skal samtidig se på den informasjon vi har fått og jobbe videre med dette.

Møte avslutta kl. 19.40
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