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Kragerø skole 07.05.19 

 

REFERAT FRA SU-MØTE VED KRAGERØ SKOLE 

Tirsdag 07.05.2019, kl. 18. 

Sted: Rektors kontor 
 

Tilstede:   Elevrådet 4 – 7 trinn: Theo Nordheim, Erle Lafton Walseth  

                  Elevrådet 8 – 10 trinn, Ludvik Elias Nilsen, Vinnie Paulsen,  

                  Lærere ungdomsskolen: Roar Svendsen 

FAU: Barnetrinn: Christian Torvetjønn, Ungd.trinn: Petter Helge Hareide. 

       Andre ansatte: Finn Krogsrud 

                  Ledelsen: Rektor Marianne S. Gürrich 

       Lærere 1 - 7: Vegard Solberg 

  

Forfall:    Kommunen: Gunn Nicolaisen Gundersen 

                    

  

 

Saker: 

 

Sak 06.19: Godkjenning av innkalling, og referat. 

Innkalling og referat ble godkjent.  

 

Sak 07.19: Informasjon fra skolen v. rektor. 

  -Resultat tilsyn: miljørettet helsevern. 

Kragerø skole har hatt tilsyn fra Miljørettet helsevern Grenland. Inntrykket er at det er et 

skolemiljø med fokus på trivsel og gode relasjoner. Skolen fremstår som godt 

vedlikeholdt. Konklusjon: Godt inntrykk av driften ved Kragerø skole. Inntrykk av at det 

jobbes godt for å sikre elevene godt psykososialt skolemiljø. Det bør gjennomføres 

inneklimamålinger i aktuelle rom. Skolen er godt kjent med problemstillingen.  

 

Det er gått en vernerunde sammen med driftsoperatør, hvor det er laget en oversikt over 

aktuelle rom det bør måles i. Bygg/Drift vil få i oppdrag å utføre inneklimamålingene. 

SU vil bli orientert når resultatet foreligger.  

 

Sak 08.19: Elevenes skolemiljø,  

Fysisk miljø. 

Rektor har fått beskjed om at «Skolehagen» vil være ferdig i løpet av mai.  

Montering av solskjerming er i gang. Vil være ferdig i løpet av mai. 

 

Psykososialt miljø.   

Det jobbes godt ute i klassene med etterarbeid etter elevundersøkelsen.  
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  -orientering v. leder av elevrådene: 

 

1.-7.trinn: 

7. trinn har vært på leirskole og jobbet med smart-prosjekt. Kragerø skole har som vanlig 

gjort det svært bra i konkurransen. Det har blitt snakket mye i elevrådet om å ta vare på 

det vi har. Basketkurver, knaggrekker, skohyller mm blir ødelagt av elever.  Elevene har 

fått ny ballpumpe av FAU, men nesten alle fotballene er borte. Det er ikke bare bare å 

reparere/skaffe nytt. Resultatet blir at elevene er uten baller/basketstativer i perioder.  

 

8.-10.trinn. 

Elevrådet har snakket om sykling ute. Elevene ønsker å få lov til å sykle ute i 

friminuttene. FAU støtter dette, men er enige med rektor om at det må være noen regler, 

bl.a. hjelmpåbud, fast runde.  

Elevene er opptatt av kantina: må sunn mat smake vondt? Det er byttet ut noen varer, og 

elevene har vært noe misfornøyde med dette.  

Dusjene i gymgarderobene ved svømmehallen har ikke alltid virket.  

Mange ønsker ikke at mobilboksene skal være i klasserommene. Elevene er redde for at 

mobilene skal få skader. Skolen vil rette en henvendelse til «design og redesign» og høre 

om de er ferdige med å lage beskyttelsesposer. Christian Torvetjønn som jobber i 

Com2gether sier at det skal veldig mye til for at en mobil får riper. Elevene oppfordres til 

å bruke mobildeksel som beskytter mobilene.  

   

Sak 09.19: Ung data: veien videre. 

Rektor orienterte om arbeidet med å lage plakater som skal avdukes på Kragerø skoles  

dag. Elevrådene kan stille opp og være med på bilder. Innspill fra SU: det bør vær mindre  

tekst og enklere språk. 

 

Innspill fra Ludvik Nilsen: plakatene kan også kopieres opp i mindre skala og deles ut til  

foreldrene på Kragerø skoles dag.   

 

Sak 10.19: Trafikkplan v.rektor 

Det er kommet få innspill til planen. Dermed blir den planen som har vært ute på høring 

førende for neste skoleår.  

 

Sak 11.19: Internkontroll: elevmedvirkning- årshjul,  

Rektor spør elevrådene hvordan det har fungert med antall møter og organisering? 

 

Både ungd. skolen og 1-7 synes det har fungert bra.   

 

Foreldrerepresentantene synes det har fungert bra. Ok med møteplan som kommer tidlig.  

 

Årshjul for neste skoleår, med møtedatoer ble vedtatt. 

 

Rektor ønsker å informere om rutiner for elevmedvirkning – på elevsamling ved 

skolestart. Informere om hva elevrådene har jobbet med, bl.a. hærverk.   

 

Sak 12.19:      Eventuelt. 

http://www.kus.no/
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Før årets siste elevråd ønsker rektor at elevrådsrepresentantene tar med seg ordensreglene 

til klassene sine, og at de blir gjennomgått i klasseråd. Det er også ønskelig at FAU gjør 

det samme. Rektor har forslag til endring i ordensreglene: mobilforbud omfatter også 

smartklokker (alt med opptaksfunksjon). Frist for tilbakemelding: 15. juni. 

 

Lærerne på 1 – 4 trinn har diskutert om det bør være lov å ha med smart-klokker på 

skolen i det hele tatt. På småtrinnet ligger disse i sekken, og avlytting/opptak kan styres 

hjemmefra. Christian Torvetjønn vil undersøke litt rundt dette.   

 

Rektor ønsker også «forventninger til hjem/skolesamarbeid» gjennomgås i elevråd, FAU 

og lærerne. Frist for tilbakemelding er 15. juni.  

 

Revidert utgave av «handlingsplan mot mobbing» for Kragerø kommune sendes også ut 

til høring i de samme instanser. Frist for innspill: 15. juni.  

 

 

Referent: Finn Krogsrud    

 

 

 

 

 

 

 

Til informasjon: 

 
SU vil skoleåret 2018-19 ha følgende sammensetning: 

-To representanter for undervisningspersonalet:  

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 HLU: Ole Hustoft, Rødt. F.O.M okt.18: 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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