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Skoleflinke elever i Fauskeskolen. 
 
Ordfører. 
 
Ofte blir det snakket om å ivareta og hjelpe de som gjør det svakt på skolen og kommunen 
bruker store ressurser på dette arbeidet. Jeg er ikke i mot det arbeidet som gjøres i forhold til 
dette, men jeg registrerer at den svake gruppen fort ender opp med å overskygge de som 
står i andre enden av skalaen: de skoleflinke elevene. 
 
De skoleflinke elevene trenger ikke noen ekstra hjelp og blir sjeldent sett på en gruppe som 
fører med seg noe særlig med utfordringer. Utfordringene knyttet til de skoleflinke dreier seg 
mer om muligheten til faglig utvikling enn noe annet. Hvis disse ikke blir møtt med tilbud om 
videre faglig utvikling kan disse fort ende opp som problemelementer i skolegården og 
skoletapere pga ren kjedsomhet. En del kommuner lar skoleflinke ungdomsskoleelever ta 
enkeltfag på videregående, og jeg vil gjerne at vi ser på muligheten for å tilby noe lignende 
her i kommunen. 
 
Når jeg først er inne på fauskeskolen så vil jeg også ta opp problemene vedrørende mobbing. 
Med jevne mellomrom kan man lese i avisene at de har avdekket mobbesaker som skolene 
tilsynelatende ikke tar på alvor, og som har fått store konsekvenser for den enkelte elev. Jeg 
har også opplevd å ha blitt kontaktet av foreldre som føler at de hverken blir hørt eller tatt på 
alvor når de kommer til skolen siden de mistenker eller vet at barnet deres blir mobbet. Om 
det er tilfellet at slikt forekommer er det fullstendig uakseptabelt. Fauske kommune har 
desverre hatt en del saker hvor mobbing har forekommet uten at det har blitt tatt tak i, og det 
gjør det ekstra viktig at vi som folkevalgte ikke mister fokuset men heller holder saken varm 
og sørger for at vi er best mulig informert om virkelighetsbildet i hver enkelt skole. Uansett 
hvor oppløftende eller nedslående det måtte være. 
 
 
Derfor vil jeg spørre ordføreren om følgende: 
 
1. Hvordan følges skoleflinke elever opp med tanke på å gi dem de utfordringene de 
trenger i skolehverdagen for å trives, og hva kan gjøres bedre innenfor de rammene som er 
satt? 
 
2. Har man sett på mulighetene for å la skoleflinke elever i ungdomsskolen ta fag på 
videregående? 
 
3. Hvor mange saker hvor mobbing har blitt registrert har hver enkelt skole pr. i dag så 
langt i år, og hvordan har bildet endret seg siden året før? 
 
4. Har det blitt mer eller mindre mobbing etter at plan mot mobbing og antisosial atferd 
ble vedtatt, eller ligger tallene stabilt i forhold til tidligere? 
 

 
 


