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Referat FAU- møte: 8.-10. trinn 
 

Dato:  Tirsdag 26.02.19 

Tidspunkt: 18.00- 19.30.  

Sted:   Kragerø skole, rektor sitt kontor. 

 

 

 

 

Saksliste: 

1. Gjennomgang av referat og innkalling. 

2. Nytt fra skolen v. Marianne. 

- Trafikkplan: trafikksikker kommune-trafikksikker skole. Det arbeides nå 

med en lokal trafikkplan.  

Trafikkplan er ute til høring med svarfrist 15. april. 

- Virksomhetsplan, tiltak lokalt. Tiltak lokalt henger nå sammen med 

planlegging av nytt skoleår: skoleutvikling i lys av Lærelyst: tidlig innsats 

og kvalitet i skolen NOU. Analysemodell til bruk i analysering av 

resultater- Kompetanseheving på planleggingsdagen i mars. 

- Besøk fra Armenia, Gymri se artikkel i KV. 

- Tilsyn Kragerø skole: miljørettet helsevern. Det vil bli utarbeidet en rapport 

som vil bli presentert SU. 

- Høring: revidering av SFO- vedtekter. Vil sendes ut i løpet av mars. Vil bli 

besvart av FAU for 1-7 trinn. 

- «Lekse» fra UNG DATA: frist 5.mars.  Økonomisk støtte: kr 5000? Bilder 

+ plakater. Katrine B kan kontaktes! FAU bevilget dette v.leder. 

- Foreldremøte. Vår. Har hatt Dysleksi Norge, vellykket-  

Ønsker dere enda et foreldremøte nå i våres?  

- Vi venter til høsten. 

Samarbeid SUS? Ønsker ikke dette nå. 

- Avslutning 10.trinn: elevene tildeles kr 5000. Det nedsettes en elevgruppe 

til å lage denne avslutningen. 

3. Kommunalt FAU 

Kragerø FAU: ønsker ikke flere ledd, mer møtevirksomhet. Fau- medlemmer 

skiftes ut årlig, event to år av gangen, vanskeliggjør kontinuitet i saker.  Saker 

fra Oppvekst/ politiske saker sendes ut til høringer på den enkelte skole. 

Samarbeid på tvers av skolene dersom saker krever det. 

4. Elevundersøkelsen v. Marianne. 

Resultatene ble presentert.  Foreldrene ble forpliktet via eget skjema om 

utviklingsområder, og punkter fra klassene. 

5. Nasjonale prøver-gjennomgås neste møte? 

http://www.kus.no/
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6. Russefester!! Hvordan tar vi stilling til at Russen inviterer ungdom under 18 år 

på russefester 

Saken tas opp igjen under videre arbeid med Ung data- resultatene. 

7. Trafikksikkerhetsutvalget Leder: Monica Køhler- Helle skole 

Har FAU innspill til saker? Er det mulig å gjøre noe med parkeringssituasjonen 

ved skolen (levere av / påstigning) ? Tidligere arbeid i FAU resulterte i at dette 

må avklares på Fylkesnivå (kommunen har ikke noe med dette veistrekket å 

gjøre.) 

Til lokalt FAU, samt trafikksikkerhetsutvalget: følge på ferja. Hvor høyt opp på 

trinn bør denne ordningen gå for å sikre elevene en trygg og god skolevei. FAU 

gir tilbakemelding til rektor. 

 

8. Eventuelt. 

 

 

 

 

Andre saker meldes til FAU- leder på mail (messenger) i forkant av møtet 

 

Velkommen! 
 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

--------------------------- 

Petter H Hareide 

 

Leder i FAU, 8.-10-. trinn  

Petter.hareide@nav.no 
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