
REFERAT FAU-møte 1. MARS 2022   
 
Rektor åpnet med en viktig appell:  Det er viktig at de som er fra Ukraina og Russland nå ikke skal 
oppleve krenkelser som følge av hvor de kommer fra!   
  

1. Diverse informasjon fra skolen.  
Orientering v/rektor :  
-Husk brukerundersøkelse SFO innen 7. mars. KUN 13 % svart pr. i dag.  
-Eksamen 10. klasse avlyst. Planlegger evt «prøve-muntlig»  
-Orienterte om overgangsarbeid. 50 nye 1. klassinger fra høsten av!   
-Det blir 17. mai feiring - skikkelig!! 
-Læringsresultatene :   
Nasjonale prøver; Coronapandemien har preget arbeidet, men alt i alt veldig stolt av alt alle 
har greid for å allikevel stå igjennom denne perioden. Kun 3.dager måtte man holde stengt 
før jul i 2021. Gjort en utrolig arbeidsinnsats fra alle parter i år!!   
(foiler fra presentasjon av resultatene vedlegges referatet).  
Resultatene er veldig bra for 5. trinn!   8.+ 9.trinn positiv utvikling på flere områder. Veldig 
bra på 8.trinn. Litt dårligere på 9. særlig i regning.   
Elevundersøkelsen ;  (foiler fra resultatene vedlegges rerefatet). Kort fortalt viser 
undersøkelsen av det er veldig lite mobbing!   
 
Finn Krogsrud orienterte:      
Skolegården ; kan nå tenke mer på normalisering (ikke lenger kohorter osv) Men trenger litt 
innkjøring på det, ikke slippe helt løs etter så lang tid. Aktiv skolegård med ordenselever som 
låner ut utstyret.  
 
Elevrådet 1.-7. har veldig lyst til å finne på noe sosialt/ha en fest! Samarbeid FAU og 
elevrådet evt? 
 
Roar orienterte;   
Juleballet for 8.-10. klasse har vært avlyst de siste 2. år. Blir nå vår-ball!! Trenger vakter. 200 
kr inngangsbillett. Sannidal og Kragerø går sammen om dette.  
Det planlegges Polen tur til høsten for nåværende 9.klassinger.   

 
 

2. Oppsummering av høstens trafikkaksjon 
FAU-leder oppsummerte Trafikkaksjonen fra i høst og hvilke tilbakemeldinger som hadde 
kommet inn.    

 
3. Ny trafikkaksjon uke 10 

Ny aksjon er planlagt i uke 10. Vi tar en oppsummerer etter denne er gjennomført og med 
hva vi eventuelt kan påvirke selv. Evt setter vi ned en liten aksjonsgruppe?    

 
4. Orientering om Kragerø skoles dag 2022 

Kragerø skoles dag 2022 er avlyst. Lærerne er slitne og synes dette ble for krevende å få til i 
år pga mange nødvendige forberedelser som må til for å få til et slikt arrangement.  Man 
måtte ta en avgjørelse på dette i januar mtp planlegging for neste halvår. Utifra situasjonen 
som da var uoversiktlig og usikker, falt man ned på å avlyse.   

 
5. Tildelinger til sosiale arrangementer, utstyr i Aktiv skolegård m.m. 

Les vedtektene om hva man kan søke FAU om. 500 pr klasse pr skoleår. 
 



6. Søknad om støtte til innkjøp av utstyr til Aktiv skolegård. Orientering v/FAU ledere.  
FAU ledere orientert om at det nå er søkt om støtte til midler fra kommunen. Svar ventes i 
mai.  Utstyr til aktiv skolegård trengs! 

 
 

7. Økonomi. Orientering v/FAU leder 1-7 
FAU leder 1-7 orienterte om økonomi. FAU har ca kr. 44 000,- på konto. Alt i alt er dette å 
anse som god økonomi, men det er også mange utgifter, derfor søknad om støtte ref. 
punktet over.  

 
8. Eventuelt  

 
Et av FAU medlemmene tok opp en viktig problemstilling helt til slutt. Mobbing er et viktig tema 
holde fokus på. Vi må heie på «annerledeshet» og ikke ha trange rammer for hva som er normalt!!  
 
  
 
Sekretær  
Astri Ellegård-Jacobsen  
 
 
 
 
 
 


