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Referat fra FAU- møte: 1.-7. trinn 
 

 

Dato: mandag 1. mars kl.18.00-19.30  

   

 

Sted:   Kragerø skole, store amfi 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: nytt fra skolen, orienteringssaker 

- Resultat brukerundersøkelsen SFO 

- Resultat nasjonale prøver 

- Resultat elevundersøkelsen  

Sak 2: eventuelt 

 

Saker meldes til FAU-leder i forkant av møtet. 

 

 

 

 

SAK 1:  

Brukerundersøkelsen SFO v/ Rune T. Olsen og Bente F. Kristiansen 
Alle kan gå inn på bedrekommune.no for å se oversikt over brukerundersøkelsen. Det har 

vært en stor økning i svarprosenten. Resultatet går oppover for hvert år. Alle ansatte har 

vært med på å gå igjennom undersøkelsen, for å se hva de skal jobbe for å forbedre. De 

velger å legge fokus på å bli bedre på informasjon og det fysiske miljøet. De ser etter 

muligheter for en bedre informasjonsflyt skole-hjem, og hvilke muligheter de har. Det 

fysiske miljøet er det et ønske om å utbedre uteområdet på lille sia. Det må også utbedres 

«ned mot elpaso» parkeringen. Det har vært flere episoder hvor elever har kastet stein på 

parkeringen. Dette er dyrt for skolen. Her er eiendom og skolen i gang med et samarbeid 

hvor de skal sikre området med lekemuligheter uten stein. Det har kommet inn ønsker 

om «ørnerede», klatrestativ, sandkasse og matter på bakken.  

 

På Lillesia er det mye søle og ødelagte leker, se vedlegg. Her er det mye som kan fikses 

med enkle grep, men de jobber med en høringsprosess hvor alle skal få si sin mening om 

hva de ønsker skal fikses, fjernes eller endres. Ønskelig at foreldre spiller inn forslag 

innen 20. mars. Vi får tilsendt kart, bilder m.m. som deles i trinn-/klassevise foreldrefora.  

 

Viktig å tenke på leken barna skal ha her. Kan være lurt å tenke på at det ikke skal koste 

så mye, mye som kan gjøres på dugnad, barna skal kunne skape en god lek, motiverende 

lek og en egen glede over uteområdet som skal fikses på. Viktig at barna lærer å ta vare 

på lekene som er der og som eventuelt kommer. 

http://www.kus.no/
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SFO har fått en rammeplan og i høst hadde de fokus på mye tur og fysisk aktivitet. Nå 

har barna våre fått være med å bestemme og de ønsker å leke. Derfor vil fokuset bli tatt 

bort i fra tur og mye fysisk aktivitet, nå skal vi leke - og gjennom lek lærer de det meste. 

https://www.kragero.kommune.no/kragero-skole/nyheter/horingsbrev-ny-lekeplass-pa-

lillesiden.18647.aspx 

Nasjonale prøver. 

Nasjonale prøver blir gjennomført i 5., 8. og 9. trinn. Resultatene varierer veldig fra år til 

år, men i år er de under snittet både i Telemark og Vestfold og nasjonalt. Spesielt i 

engelsk og matte, lesning er bedre. 8. og 9. trinn er over snitt, så det er bra. 

Det er kompetansemålene i fagene som blir testet, derfor har de nå satt inn tiltak som: 

- Øke kunnskapen om hva det krever. 

- Spisse oppgaver slik at de når kompetansemålene i de ulike fagene. 

- Tålmodigheten og konsentrasjonen må jobbes ned. 

Det finnes mange eksempeloppgaver, som de starter på senest våren i 4.trinn, som 

forberedelse.  

- Trene på å ikke mestre ting med en gang, ikke miste motet. 

- Lese oppgaver og tekst på skjerm, i alle fag. 

- Og ikke minst, refleksjon. Tenke selv. 

Elevundersøkelsen 5-7 

Denne gjennomføres i hele Norge, den er obligatorisk. På skoleporten.no, kan man finne 

svar på undersøkelsen. Svar på over 4 er bra, men de under 4 skal de undre seg over og 

gjøre noe med. Alle områder bortsett fra mestring og motivasjon er over 4. Her har 

lærere og elever sammen gått gjennom resultatet for å se hva de kan bli bedre på og gjøre 

noe med. Det kommer en rapport på dette i juni, skolen håper dette øker motivasjonen til 

elevene og læringsutbyttet. Alle klassene har valgt et fokusområde, hengt det opp i 

klasserommet og sendt det til rektor. 

Sak 2: Eventuelt 

Utredning og anbefaling er presentert. 

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-

alternativer-til-dagens-skolestruktur/ 

 

http://www.kus.no/
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Skolestruktur er ikke klart, beslutningen fattes 22.april.2021. 

Avslutningsvis minnet også rektor om «Den digitale lekeplassen – oppdraget» og at 

foreldre må ha fokus på bruken av sosiale medier, særlig på mellomtrinnet hvor det har 

vært noe problematikk knyttet til dette.  

Ref. Lill-Anett Sølyst 

http://www.kus.no/

