
Kragerø skole 01.10.20

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for Kragerø skole

Dato: Torsdag 1.oktober 
Sted: Store amfi, kl.18.00-19.30

Til stede:
Leder for elevrådet 5.-7.trinn: Marie Lunøe Hareide
Leder elevrådet 8.-10.trinn: Oda Mariell Tønnesland
Leder FAU 1.-7.trinn: Kari Theting
Roar Svendsen, lærer Kragerø skole, 8.-10.trinn
Finn Krogsrud, miljøterapeut 1.-7.trinn
Representant  kommunen: Gunn Nicolaisen
Rektor Marianne Stärk Gürrick

Forfall:
Nestleder for elevrådet 5.-7.trinn: William Anthony Alcroft
Nestleder for elevrådet 8.-10.trinn: Mayla Wigestrand Herfoss
Leder FAU 8.-10.trinn: Harald Stuwe
Vegard Solberg, lærer Kragerø skole, 1.-7.trinn

Saksliste

Sak 7.20: Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent. 

Sak 8.20: Informasjon fra skolen v. rektor (orienteringssaker)
                        

Skolestart:
Gult nivå på smittevernskalaen - oppstarten har vært preget av Covid-19. Skolen har 
startet arbeidet med ny lærerplan, K20. Nye arbeidsplaner i Google-disc. Ny app for 
skole/hjem-samarbeid. Presset trafikkbilde rundt skolen. Gjennomført nasjonale 
prøver. Skolen har fått tilsyn fra Fylkesmannen på jmfr §9A. 

Årshjul elevmedvirkning:
Rektor orienterte. Årshjulet ble delt ut til alle på møtet. 

Budsjett 2021:
Skal vedtas i desember 2020 og får konsekvenser for skolens drift. Forslag fra 
kommunaldirektøren er at Kragerøskolene skal spare 5 millioner kr. i 2021. Konkrete 
tall for Kragerø skole har ennå ikke kommet, men forventes å være en reduksjon på 
4,1% av nettobudsjettet.  Rektor vil måtte se på forslag til innsparingstiltak på 
Kragerø skole.  Lovpålagte oppgaver må sikres.  Forslag til innsparingstiltak vil bli 
presentert på neste SU-møte.
  
Høring om skolestruktur: 
Rektor ga informasjon om høringen, samt at forslag til hvordan høringen kan 
organiseres på Kragerø skole ble presentert(se vedlegg). Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 9.20:        Eventuelt 
Ingen saker. 
                    

Referent: Finn Krogsrud

Vedlegg 1: organisering av høring om skolestruktur på Kragerø skole.

Til informasjon:

SU vil skoleåret 2020-2021 ha følgende sammensetning:
-To representanter for undervisningspersonalet: 
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1.-7.trinn: Vegard Solberg. Lærer.
8.-10.trinn: Roar Svendsen. Lærer.
-En for andre tilsatte.
Miljøterapeut: Finn Krogsrud.
-FAU –leder 5.-7.trinn, og FAU- leder 8.-10.trinn. Nestledere er vara. 
-Leder og nestleder av elevrådet 5.-7.trinn, og leder og nestleder av elevrådet 8.-10.trinn. 
-To representanter fra kommunen. 
Representant fra HOP: Gunn Nicolaisen.
Rektor: Marianne S.Gurrich

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget organiseres under ett ved Kragerø skole.
Saker som omhandler skolemiljøet er fast punkt på sakslista. Elevrådsrepresentanter skal ikke være 
tilstede når saker som er omfatta av taushetsplikten blir behandlet.
Stemmerett og møterett: elevrådsleder har stemmerett i møtet. Begge representantene møter.
Nestleder er vara. Sekretær vara for nestleder.
I saker som omhandler skolemiljø, har både leder og nestleder stemmerett. (Foreldre og elever skal ha 
flertall i slike saker). Dersom saker som omfattes av taushetsplikten behandles skal 
foreldrerepresentanter overta stemmeretten.
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