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TANABRU SKOLE: UTTALELSER FRA FAU, MAI 2017  

FAU ved Tanabru skole drøftet flere saker som har relevans for politisk nivå i kommunen i sitt 
møte den 8.mai 2017. FAU vedtok følgende uttalelser: 

 

Sak 30/2016-17: Ungdata-undersøkelsen 

FAU ber HOOK om tilbakemelding på hvordan ungdata-undersøkelsen vil bli fulgt opp, 
og hvordan FAU kan bidra. FAU ønsker et felles møte med HOOK og FAU ved alle 
skolene i Tana, der resultatene fra undersøkelsen og mulige tiltak blir drøftet. 

 

Sak 36/2016-17 Utfordringer for skolene i Tana 

Under oppstartssamlingen for veilederkorpset 30.januar i år, pekte fylkesmannen i sin 
presentasjon på 3 forhold der skolene i Tana avviker negativt i forhold til lands- og 
fylkesgjennomsnittet:  
 
1) Tana kommune prioriterer skolestruktur foran penger til inventar og materiell. Totalt 
sett bruker Tana kommune svært mye penger på skole, men det går til lønn og drift. Når 
det gjelder inventar pr elev ligger kommunen på omkring 10% av landsgjennomsnittet, 
mens Tana ligger på om lag 70% av landsgjennomsnittet når det gjelder midler pr elev 
brukt på materiell. 
 
FAU mener dette er en uholdbar situasjon. Innholdet i skolen er det viktigste, og ut fra 
tallene ser det ut til at de økonomiske rammene for den daglige skoledriften er for trange. 
FAU ber derfor Tana kommune ta en gjennomgang av ressursbruken i skolesektoren og 
vurdere om det må settes av mer midler til materiell og inventar for å gi elevene i Tana 
en tilfredsstillende opplæring.   

 
2) Skolene i Tana har utfordringer i forhold til de faglige prestasjonene til elevene. Det 
må økt innsats til for å heve det faglige nivået på elevene. FAU registrerer at det både 
tidligere år og i inneværende skoleår har vært høyt lærerfravær over lengre perioder. 
FAU mener dette er en viktig årsak til manglende faglig framdrift i mange klasser. På 
bakgrunn av dette ber vi skoleledelsen og politisk nivå vurdere om Tanabru skole kan 



tilføres en eller to nye lærerstillinger, som kan fungere som støtte i ordinær undervisning, 
og som vikar ved fravær. 
 
Samtidig ber vi politisk nivå utarbeide en strategi for å rekruttere kvalifiserte lærere til 
Tana. Det må også være tilgang på kvalifiserte lærere, som kan fungere som 
tilkallingsvikarer, når det er behov for det. Dette skoleåret har det stort sett vært 
ufaglærte som har fungert som tilkallingsvikarer. 
 
3) Tana kommune kommer for sent inn med tilbud om spesialundervisning i forhold til 
elever som trenger det. Dette forutsetter innsats allerede i barnehagen og et tett samarbeid 
mellom barnehage, PP-tjenesten og skole. Det må vurderes om PP-tjenesten må styrkes. 
FAU mener at elever som sliter med lesing og skriving i siste halvdel av 2.klasse, må få 
spesialundervisning. 
 
FAU ber skoleledelsen og politisk nivå gripe fatt i disse utfordringene umiddelbart. 
 

Sak 38/2016-17 Lærerfraværet 

FAU registrerer at det har vært et høyt fravær ved tidligere Seida skole og det siste 
skoleåret ved Tanabru skole. Fraværet er så urovekkende høyt, og har så store negative 
konsekvenser for elevenes læring, at det ikke kan fortsette. FAU har ikke tilstrekkelig 
informasjon til å til å si hva som er årsaken til fraværet. FAU mener det må utarbeides 
en oversikt over lærerfraværet inndelt i korttids- og langstidsfravær. På bakgrunn av 
dette må det vurderes om det er nødvendig å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse 
ved skolen.  

 

 

 

Lars Smeland 

Leder FAU v/ Tanabru skole 


