
FAU - møte 16.10.2018 

Sted; Kragerø Skole, Store Amfi 

FAU 1. - 7.trinn, FAU 8.-10.trinn 

Elevrådet 1.-7.trinn, Elevrådet 8.-10.trinn 

SU, Klasse kontakter er også invitert. 

Saksliste 

1: Presentasjon av resultatet: ung data-undersøkelse 

v. SLT-koordinator Linda Kristiansen, representant oppvekst Berit S. 

Larsen 

Ung data-undersøkelsen er en undersøkelse Kragerø kommune er med 

hvert 3. år. I år var 8.9.10. klasse fra Kragerø skole(også Sannidal 

ungdomsskole) med på denne undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjort 

rett før påske i fjor. Resultatet er delt på 5 forskjellige søyler, en for 

hvert trinn, en for gutter totalt og en for jenter totalt. Resultatet er målt 

i prosent og ikke i antall av elever. Resultatet av 

undersøkelse(kommune basert) er ikke tilgjengelig på nettet: 

ungdata.no. før etter 21. november. For de som ønsker å se resultatet 

av undersøkelsen på landbasert, er dette nå tilgjengelig på ungdata.no. 

 

2: Dialogmøte:<<vi velger fokusområder>> 

Elevene som var med i undersøkelsen fikk mange spørsmål som de 

måtte svare på. På bakgrunn av elevenes svar, har skole valgt ut 4 

områder hvor de ønsker å jobbe med for at elevene skal ha det beste 

mulig. Disse innsatsområdene er: 



 

1. Elevene opplever at de har venner de kan stole på 

2. å redusere alkohol forbruk 

3. Elevene opplever at de å ha et lykkelig liv 

4. å redusere <<kropp press>> opplevelse 

Vi som var på møte fikk som oppgave å jobbe med disse 

innsatsområdene, og kommer med forslag på hva vi som foreldre, FAU 

representanter, SU og klassekontakter kan gjøre for å oppnå målet. 

Skoleansatte, elevrådet og politikker fikk også samme oppgave å jobbe 

med. 

 

3: Avslutning og informasjon v. rektor  

På slutten av møtet gikk vi sammen igjennom det vi har rukket å komme 

med som forslag.  Siden tiden gikk ut rakk vi ikke å komme gjennom alle 

punktene. Rektor utfordrer dermed oss som var på møtet til å jobbe 

videre med disse 4 innsatsområder, og tar med resultatet til neste 

møtet eller sender til skole. 

 

Referat 

Rita Santalad Michelsen 


