
Vedlegg 1

Sak 7.20 Høring om skolestruktur sept. 2020

Fra 16.september til 16.november 2020, inviteres alle til åpen høring om alternativer til 
skolestruktur for Kragerø. 

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-
alternativer-til-dagens-skolestruktur/horing-alter

Kommunal frist er satt til 16.nov.

Kragerø skole vil organisere høringen på følgende måte

⦁ Høringsinstanser ved vår skole

SU:
Ledelsen v. rektor
Lærere 1.-7.trinn v. avdelingsledere og representant for undervisningspersonale i SU Vegard Solberg 
Lærere 8.-10.trinn v. avdelingsleder og representant for undervisningspersonale i SU Roar Svendsen
Andre ansatte v.  representant for andre tilsatte i SU Finn Krogsrud
Elevrådet 1.-7.trinn  v. kontaktperson for elevrådet Finn Krogsrud
Elevrådet 1.-7.trinn  v. kontaktperson for elevrådet Roar Svendsen
FAU 1.-7.trinn v. leder Kari Theting
FAU 8.-10.trinn v.leder Harald Stuwe

Tillitsvalgte organiserer høring for sine medlemmer i tråd med invitasjon til høring. 
En høring for medlemmer på 1.-7.trinn, og en høring på 8.-10.trinn.

⦁ Høringen ved Kragerø skole organiseres på følgende måte

⦁ Informasjon om høring, lenke til kommunens hjemmeside sendes alle ansatte via 
skolens informasjonskanal: ukens info uke 40.
FAU-leder sender ut informasjon til foresatte v. FAU- representantene og 
klassekontaktene.

⦁ Informasjonsmøte for SU v. rektor, torsdag 1.oktober.
⦁ Informasjonsmøte for ledelse og stab v. rektor mandag 12.oktober. 

Arbeidsmøte, svar høring mandag 26.oktober.
⦁ Informasjonsmøte for lærere. Gjøres avdelingsvis grunnet smittevernhensyn, mandag 

12.oktober, tirsdag 13.oktober, onsdag 14.oktober v. avdelingsleder og representant 
for undervisningspersonale i SU 1.-7.trinn: Vegard Solberg, og 8.-10.trinn: Roar 
Svendsen.
Arbeidsmøte, svar høring mandag 26., tirsdag 27, onsdag 28.oktober.

⦁ Informasjonsmøte for andre ansatte v. rektor, tillitsvalgt for Fagforbundet og Finn 
Krogsrud. 
Tirsdag 20.oktober kl.18.00.
Arbeidsmøte, svar høring tirsdag 3.november kl.18.00.

⦁ Prosessen knyttet til elevenes høringsuttalelse ledes av kontaktperson for elevrådene. 
Orientering gis SU av elevrådsledere i samarbeid med kontaktperson for elevrådene.

⦁ Informasjonsmøte for FAU v. rektor i samarbeid med leder FAU.
1.-7.trinn tirsdag 13.oktober
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8.-10.trinn onsdag 14.oktober
FAU- leder fastsetter dato, innkaller til møte og leder prosessen knyttet til svar på 
høring fra FAU.

⦁ Informasjonsmøte for medlemmer i Utdanningsforbundet, v. ATV Ane S. Wiese og 
Anne- Marte Jacobsen, tirsdag 27.okt.
Arbeidsmøte, svar høring tirsdag 3.november.
Møtene gjennomføres i ped.utviklingstid.

⦁ Høringssvarene presenteres tillitsvalgte i medbestemmelse onsdag 11.november.
(Udf, samt fagforbundet).
De tillitsvalgte organiserer høring for sine medlemmer i tråd med invitasjonen og 
inviteres til å presentere sine høringssvar i samme møte.
De tillitsvalgte sender inn eget høringssvar, og/ eller sammen med Kragerø skole 
v.SU.

⦁ Svar fra alle høringsinstansene på Kragerø skole presenteres av medlemmene i SU, 
på SU- møte 10.november. Svarene sendes rektor senest 9.11.20.

⦁ Informasjon om svar fra SU Kragerø skole informeres alle ansatte via referat fra SU-
møte 10.nov.
Svar fra SU avgis Kommunalsjef for Oppvekst pr.post, postmottak Kragerø 
kommune.
Ansvar: rektor

Det er utarbeidet et skjema til bruk i høringsarbeidet. Dette skjemaet sendes digitalt til den 
som er ansvarlig for å avlevere høringssvar.
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