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Fauskeskolene og Sulitjelma skole  
Det er foreslått et kutt på ytterligere 3 årsverk i Fauske skolene. Både arbeidsmiljøloven og 
opplæringsloven har vi hørt fra lærere og andre i skolen bli brutt daglig. Flere lærere søker seg bort, 
og det snakkes høyt om sykefraværet som henger over skolene. Elevene mister sin rettighet på et 
trygt læringsmiljø og læring. 
 
Sulitjelma skole er en fådelt skole som per nå har 38 elever fordelt på 1-10.trinn. Ved en fådelt skole 
vil det være undervisning på tvers av klasser og trinn, og da er skolen i behov av særegne krav til 
lærerens undervisning og valg av arbeidsmåter. Per nå har skolen et totalt årsverk på 8,42, og her 
ligger også rektor, merkantil, inspektør og diverse andre roller innbakt i årsverkene. Til neste år vil 
det være 42 elever, og årene som kommer etter, vil det fortsette å øke (om vi ser på befolkningsvekst 
og fødetall).  
 
På generell basis ønsker SNU at det ikke blir kuttet mer i Fauske-skolene. Barn og unge er vår fremtid, 
og ut fra situasjon ser vi ikke hvordan en reduksjon i stillinger skal gjøre at flere vil ønske å bosette 
seg i kommunen, eller fortsette å bo her. Det vil være i alles interesse at våre barn og unge får den 
tryggheten og læringen de har rett og krav på til å bli gode samfunnsborgere, og at de senere i livet 
vil bosette seg her!  
 
SFO-debatten kommer også inn under her, og vi ønsker ikke kutt i åpningstid! Foreldre er i behov av 
mulighet for SFO på skolestengte dager, og som flere har kommentert tidligere og nå, igjen, prisene 
må ned for at flere skal ha mulighet til å benytte seg av tilbudet.  
 
Sulitjelma barnehage  
FAU har allerede sendt inn et brev angående kapasitet i Sulitjelma barnehage for årene som kommer. 
I 2022 ble det født åtte barn, og til nå som vi vet om, blir det født syv nye barn innen utgangen av 
april 2023. Det er også en del tilflytning, og spesielt av unge voksne som ønsker å bosette seg i 
Sulitjelma. Per nå har barnehagen femten barn til sammen. Ti barn over tre år og fem barn under tre 
år.  
  
Et forslag SNU ønsker å legge frem er å utvide barnehagen i form av å benytte seg av den delen av 
skolen som er bibliotek. Det er mulighet for åpne imellom og vil gi et større areal, med flere 
muligheter for barna og de ansatte. Her vil man da få benyttet ledig areal til et godt formål, og gi 
barnehagen plass til å kunne ta imot flere barn i årene som står oss nært. Bemanningsnormen for 
barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum en ansatt per tre 
barn under tre år, og en ansatt per seks barn over tre år (udir.no). Det vil også være behov for flere 
ansatte for å kunne utvide barnehagetilbudet. Vi er klar over at barnehageutvidelser først blir vurdert 
når rettighetsbarn har søkt plass i mars.  
 
Folkets hus (samfunnshuset): 
I Sulitjelma er vi så heldig å ha et hus som rommer store deler av befolkningen til ulike anledninger. 
Her bruker det arrangeres julegrantenning, kafè, 1. og 17.mai arrangement, folkemøter, 
konserter/festligheter, loppemarkeder, o.l. som er til store glede for befolkningen som får en 
møteplass. Altså et sosialt samlingspunkt. I tillegg har man mulighet til å leie for bryllup, dåp, møter, 
konfirmasjon, bursdager og andre typer selskap under privat regi.  



Vi har et styre i Folkets hus som jobber hardt og er engasjert for å holde liv i huset, arrangerer 
dugnader og holder det vedlike.  
 
Vi i SNU har et ønske om at kommunen vil fortsette å støtte vår største sosiale møteplass i årene som 
kommer. Det er befolkningsvekst på stedet og mulig ny industri med flere arbeidsplasser, og vi er i 
behov av et samlingspunkt.  
 
Parkering:  
SNU stiller seg spørrende til at det skal kjøpes inn bil til parkeringsvakt for 400 000,-. Her må det 
være mulig å kunne se på andre muligheter. Vi har forståelse for at det er pålegg fra myndighetene å 
etterstrebe fossilfrie kjøretøy, og at en bil som skal gå i fjellet er i behov av en viss kjørelengde og 
firehjulsdrift. Kan en mulig løsning være å benytte seg av en bil kommunen allerede eier, kjøp av 
brukt el-bil eller kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil? Eventuelle andre løsninger kommunestyret 
kan se på? 
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