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 Referat fra FAU- møte: 8.-10. trinn 

 
Dato:  Tirsdag 21.11.17  

Tidspunkt: 18.00- 19.30.  

Sted:   Kragerø skole, rektors kontor 

 

Frafall: Olav Bentzen  

 

 

 

Saksliste: 

1. Informasjonssak: innkalling      

- Nytt fra skolen v. Marianne 

- Det er viktig med den røde trådenFAU er viktig for elever og su og som 

styringsorgan for skolen. det var i dag forberedelsesmøte med ledere FAU og 

rektor før FAU møtene. 

- Det kommer ny hjemmeside, KUS.no forsvinner og ny kommunal kommer 

01.12.17. Tips er video suporten. Her kan alle se hvordan er for eksempel 

logger seg inn og bruker VISMA. På hjemmesiden ligger alle referat 

- Elevundersøkelse, 2. januar skal alle ha svart på denne på ungdomstrinnet 

- Mobbeundersøkelse. Det blir foretatt mobbeundersøkelse, denne er ikke 

lenger annonym og nytt av året er at den blir sendt med hjem og skal 

returneres til skolen 

- Det er 514 elever på skolen i år. 

- På planleggingsdagene i august hadde personalet på Kragerø skole opplæring 

av Ingeborg Due Tønnesen fra PPT kragerø. Dette har ført til permer med 

mål og tiltak ang det psykososiale miljøet (forbyggende arbeid med elevenes 

skolemiljø) 

- Det er ny inspeksjonsplan i år. Hvert avdeling har egen plan. 

- Spm fra FAU: har SFO fått denne oppgaven også? SFO har fått denne 

oppgaven og det jobbes med nå. 

- Nytt i år er og at det er digital meldingsbok, sms nr. det vil og komme nytt 

fraværsreglement. 

- Gratisprinsippet ble drøftet og forklart ut i fra reglementet. 

- Aktiv skolegård 8-10 trinn, nå har 365 elever ansvar tirsdag og torsdager. Det 

har blant annet vært bordtennis konkurranse. Det er sydd puter til benker i 

alle plan, det har kommet spill og skap til utstilling. Det er og nytt at elever 

kan ta maten ut fra kantina(renholdere sier det går bra) 

- Mål for skolen er NULL MOBBING- det er vist film og dette til elevene. 

2. Mail adresser og Facebook gruppe. 

- Lister kommer i skolekatalogen 

- Klasser og FAU har FB sider FB: 8-10 trinn ved kragerø skole. 

3. Forventningsavklaringer. 

- I opplæringen av klassekontakter og fau- medlemmer ble det gått gjennom 

http://www.kus.no/


Enhet for skole 

Kragerø skole 

Adresse: Biørneveien 3-5, 3770 Kragerø • Telefon: 35 98 54 00 • Mob.92 20 06 96 

E-post: marianne.s.gurrick@krager.kommune.no • www.kus.no 

org. nr: 975278328 • Kto.nr: 2655 01 43800 • Gsi-Id: 08261 • Vigo-id: 08519 

K
ra

g
er

ø
 -

 P
er

le
n
 b

la
n
t 

k
y
st

b
y

en
e 

forventninger vi kan ha til hverandre i et hjem- skole samarbeid. 

- Forslag: til pkt 1. – foreldre fremsnakker skolen, snakker positivt om skole 

og lærere. 

Ellers stiller FAU seg bak punktene som er listet opp under forventningene, 

og ønsker å underbygge dette. 

4. Tanker og meninger rundt skolereglementet 

- Ordensreglementet til skolen tas opp i FAU å forankres hvert år.  

- Vedtak: FAU er enige om at ordensreglementet er bra. 

5. Gratisprinsippet, FAU sponse avslutning for 10. trinn? 

- Det har kommet føringer på at gratisprinsippet må holdes. Dette fører til at 

Polentur i skolens regi, med en lærer og muligheten til permisjon ikke går.   

- Det er ikke lov med klassekasser. 

- Forslag til FAU alle trinn er om pengene fra kragerø skoles dag kan brukes 

til å søke inn arrangementer som for eks avslutninger for trinn. 

- Forslag for å få inn penger til felles kasse: loppemarked. 

6. Felles anbefalinger for bruk av mobiler utenom skoletid. 

Dette tas opp neste møte 

Jannecke skal ha med det 10 klasse snakket om ang mobilbruk 

Nika skal se hva «barnevakten» har av tips 

Tips- internett kan stilles på når det skal virke! 

7. Paragraf 9a: -rutiner Kragerø skole. 

Skolen ønsker å drøfte med FAU om muligheten til at konfliktrådet kommer inn 

som siste instans i paragraf 9a saker. Hvordan skal skolen løse det når skolen er 

involvert/inhabile i saken? Der en av partene mener at skolen er partisk?- skolen 

ønsker at det skal være rutine på at konfliktrådet kommer inn som siste instans 

Vedtak: FAU støtter skolen på at konfliktrådet kan komme inn i saker som siste 

instans, at dette blir en rutine. 

8. Eventuelt. 

- 1. desember, fra kl 0745-0815 er det servering av varm saft og pepperkaker 

på skolen, velkommen alle foreldre og barn. 

- Grøtdag, skolen har grøtdag på alle trinn. 

- Klassekontaktene i 1-7 trinn har laget en arrangements plan, dette skal 

ungdomstrinnet og 

- Det er samarbeid med Snerten ungdomstrinn. Det var blant annet Halloween 

party. Dette var det dessverre mange som ikke viste om? De har FB- 

Kalasungdomsklubb og Multi. 

- Skal foreldremøte på skolen være obligatorisk- Dette tas opp neste FAU 

møte 

- Nyttårsball, 13. januar fra kl 19-00, kr 200,- FAU stiller seg kritiske til at det 

koster kr 200,- pga gratisprinsippet. 

- Klassekontaktene skal skaffe to personer fra hver klasse som stiller opp som 

vakter, første vakt er fra kl. 1830-2215, andre vakt er fra 22-0130. navn på 

vakter skal sendes Siri før 1. desember. 

-  

 

 

Referent Jannecke Larsen 

http://www.kus.no/

