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Referat fra FAU- møte: 8.-10. trinn 
 

Dato:  Mandag 08.01.18  

Tidspunkt: 18.00- 19.30.  

Sted:   Kragerø skole, rektor sitt kontor. 

 

Oppstart av møtet var felles 1-10 i store amfi. Gjennomgang av 

resultatene på nasjonale prøver. 
 

 

 

Saksliste: 

1. Orientering om resultatene på nasjonale prøver. 

- Gjennomgang av nasjonale prøver på ungdomstrinnet og 5 trinn. Veldig 

positive resultater. 

2. Gjennomgang av referat og innkalling. 

- godkjent 

3. Nytt fra skolen v. Marianne 

- Nasjonale prøver- resultater 

- Nytt fra UDIR- ny læreplan 

- Rutiner i skolemiljø- varslingsskjema paragraf 9A-4, skal være en tredelt 

prosess- lærer, elever og foreldre. 

4. Felles anbefalinger for bruk av mobiler, sosiale medier osv. 

- «barnevakten» ville ikke komme med anbefaling for bruk av mobil, dette er 

foreldrenes ansvar. Men kommer med generelle anbefalinger som. 

- 12- timer før leggetid skal alt av skjerm være av 

- Ikke mobil ved for eksempel middag 

- Det ble tatt opp på foreldremøte med 10. klasse og det var delte meninger fra 

foreldrene. Men kl. 22 var ett tidspunkt som ble drøftet. 

- Tips til mobilbruk: DRØFT MED BARNA! 

- - søvn er viktig- nok søvn 

- Tid ved skjerm 

- Aldersgrenser 

- Hva og hvordan kommuniserer du på nett 

- Husk at vi foreldre er forbilder! 

5. Foreldremøte, tema og organisering 

Forslag til tema: Inkludering, snakke med ungdom/hvordan snakke med 

ungdom, ungdom og psykiskhelse. Forslag om foredragsholder: Ingeborg Due 

Tønnesen. 

- FAU ønsker møre og at ungdommene skal være med. 

- Skolen ønsker 50/50 deling av kostnadene sammen med FAU- Marianne 

sjekker prisene og vi tar dette opp på neste møte. 

6. Loppemarked FAU 

Ansvar for planlegging: Olav og Jannecke. FAU ønsker at dette skal bli  

«Kragerøs skoles dag» for u.trinnet og at dette blir en tradisjon på høsten. 

- Forslag til aktiviteter denne dagen: noen har med lopper og noen har med 
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mat. Ansvaret vil bli fordelt mellom klassene. 

7. Skolens uteområde, henvendelse fra Jo Borkhus om skatebowl. 

Det er kommet forslag om å få skatebowl på skolens uteområde. Tegninger av 

dette og plassering på uteområdet kommer senere. Skolen hadde ette ankepunkt: 

i skoletiden er dette kun for skolenselever. 

- FAU støtter forslaget og skatebowl. 

8. Eventuelt. 

- Ønske fra skolen: skolen trenger en mic, til for eksempel Kragerø skoles dag. 

- det var tatt opp fra noen foreldre at de ønsket at skolen skulle jobbe for at det 

ble ett parkeringshus på Theilertomta, for å avlaste levering og hente plassen 

til skolen. Dette ble drøftet og FAU kom frem til at vi anbefaler alle om å gå! 

- Neste møte er 5. februar, møte som var satt 26. mars er flyttet til 10. april. 

- Representant til Kommunalt FAU er Tone Hjallum. FAU vil påpeke at vi 

ønsker å vite hensikten med dette og hvor ofte dette er tenkt. 

- Marianne skal komme tilbake til budsjett og hva det vil innebærer for 

Kragerø skole 

- Det er nytt dialogmøte om skolene i kragerø 1. februar på Tangen, 

Administrasjonshuset. Sakene som skal opp er:- hvorfor er elevenes stemme 

viktig i skolen. 

- - hvorfor er det viktig for elevenes læring med gode vurderinger og 

tilbakemeldinger fra lærer? 

- Hvorfor er det viktig for elevene at foreldrene og hjemmet involverer seg i 

skolen? 

 

 

 

 

Referat Jannecke Larsen  
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