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Kragerø skole 01.04.20 

 

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for Kragerø skole 
 

Dato:  Onsdag 1. april 2020 kl.18.00- 19.30. 

Sted:  Nettmøte, google meet 
 

Til stede: 

Nestleder for elevrådet 1 – 7 trinn Amina Khavazhovna Albakova 

Leder for elevrådet 8 – 10 trinn, Christine Kristiansen Alstad 

Leder FAU 1.-7.trinn: Silvana Stjepic  

Roar Svendsen, lærer Kragerø skole, 8.-10.trinn 

Finn Krogsrud (miljøterapeut 1.-7) 

Vegard Solberg (lærere 1 – 7) 

Marianne Stærk Gürrich, Rektor 

 

Forfall: Leder for elevrådet 1-7 trinn, nestleder elevrådet 8-10 trinn, FAU 8-10 trinn, 

kommunens representant.  
 

 

 

Sak 1.20: Godkjenning av innkalling og referat. 

 

Innkalling og referat ble godkjent.  

 

Sak 2.20: Informasjon fra skolen v. rektor (orienteringssaker) 

 

Budsjett 2020. 

Skolen er i prosess ifht mulige innsparinger på budsjettet. SU-vil bli orientert på neste 

møte om hva dette konkret innebærer.    

                        

Sak 3.20: Elevenes skolemiljø, «Elevers rett til trygt og godt skolemiljø.» 

 

Fysisk miljø. 

Mens skolen har vært stengt har det blitt jobbet med å få på plass flere nye aktiviteter til 

friminutter: Dra-på-bakhjulet sykkelløype for ungd. skolen, sparkesykkelløype for 4. 

trinn, fot-ballspill i store amfi (kommer også for 1-7), alle utebaner er malt opp på nytt, 

basketbanen er merket opp, det er på plass nett på midtbanen som kan brukes til 

volleyball/badminton/fotball-tennis. Stein-saks-papirbane kommer. Det er mange nye 

friminuttaktiviteter når elevene er tilbake.   

 

Psykososialt miljø - orientering v. leder av elevrådene. 

8-10 trinn: De fleste savner skolen og vil gjerne tilbake. Mange har kontakt på digitale 

arenaer.  

1-7 trinn: Elevene liker vanlig skole best. De har kontakt på nett, mest med de de pleier å 

være sammen med. På 7. trinn snakker også hele klassen sammen.  

 

 

http://www.kus.no/


Oppvekst 

Kragerø skole-alltid på toppen! 

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
 

 

Orientering v.rektor  

Elevene oppfordres til å være flinke til å ta kontakt med alle, og tenke på om alle er med. 

Foreldrene får nå større ansvar for å passe på. Finn orienterte om at bakgrunnen for felles 

sms er at skolen har fått tilbakemeldinger om noen negative episoder -  stygg språkbruk, 

utestenging mm på digitale plattformer.  

   

Fau har ordet -oppfølging «oppdraget» 

Situasjonen med hjemmeskole er ny for foreldrene. Det er også nytt for mange elever å 

være på digitale plattformer. FAU er fornøyd med sms fra skolen med påminnelse om 

nettvett. 

 

 

Sak 4.20: Resultat elevundersøkelsen 

Resultatene ligger åpne på Skoleporten.udir.no. Resultatene følges opp i den enkelte 

klasse, men også på systemnivå.  

7. trinn: Kragerø skole scorer høyt på trivsel. Det er meldt om noe mobbing. Målet er 

null mobbing. Elevdemokrati har gått noe ned. Ledelsen undrer seg over om årsaken kan 

være en sak om vannkokere i klasserom, som elevene ikke fikk gjennom. 

Elevrepresentanten tror dette kan stemme.  

 

10. trinn: undersøkelsen viser at motivasjonen faller på ungd skolen. De områdene som 

scorer lavest er vurdering for læring, motivasjon og elevdemokrati. Lavere motivasjon 

hos gutter? Skolen må se videre på tiltak for å få opp motivasjonen.  Rektor utfordrer 

elevene til å ha refleksjoner rundt dette. Følges opp i elevråd.  

 

Det er et viktig prinsipp at elevene skal høres. Nyttårsball på ungd trinn og Aktiv 

skolegård på barnetrinnet er eksempler på saker hvor elevene har stor medvirkning. Det 

kan være hensiktsmessig å definere klarere hvilke saker elevene selv kan bestemme i. 

 

Sak  5.20 Høring: Nytt ordensreglement for skolene 

SU ved Kragerø skole har èn kommentar til ordensreglementet: Siden SFO og leksehjelp 

ikke er en del av det ordinære skoletilbudet bør felles kommunale regler gjelde.  

 

Sak  6.20:      Eventuelt. 

 

Evaluering av foreldremøte: confident me» 

Elevrådene har ikke fått noen tilbakemeldinger fra elevene. FAU har ikke hørt noe fra 

andre foreldre. FAU-leder synes opplegget var «helt greit». Ikke fått noen 

tilbakemeldinger fra lærerne.  

Alle bes tenke over om det er aktuelle foredragsholdere som ønskes til neste års 

foreldremøter.  

 

Evaluering av hjemmeskole 

Rektor: vi savner elevene, de ansatte og foreldrene. Både elever og ansatte var utrolig 

flinke til å snu seg rundt, få med seg alt nødvendig utstyr hjem og opprette hjemmeskole. 

Både elever og lærere har hatt et stort sprang ifht digital kompetanse. Foreldre har gjort 

en stor innsats hjemme. Vi jobber med å finne en riktig balanse ifht mengde skolearbeid.   

http://www.kus.no/


Oppvekst 

Kragerø skole-alltid på toppen! 

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
 

 

Omsorgstilbudet på skolen omfatter nå 11 elever. I påsken er skolen stengt, men 

omsorgstilbudet fortsetter eventuelt etter påsken dersom skolen ikke åpnes. Det er 

opprettet en «hjertetelefon», betjent av Roar og Finn, hvor elever som trenger å snakke 

med en voksen kan ta kontakt.  

Myndighetene skal komme med informasjon om eventuelt videreføring av vedtak om 

stengte skoler, 8. april.  

 

Elevrepresentant ungd.skolen: tror det går fint og at elevene lærer det de skal. Men 

elevene vil helst være på skolen. Elevene synes det er for stor mengde skolearbeid.  

 

Elevrepresentant 1-7: synes det går ganske bra. Elevene får opplæring på google meet og 

møtes digitalt hver dag.  

 

Roar: elevene er plutselig kastet inn i en studenttilværelse, en helt ny situasjon. Totalt sett 

virker elevene fornøyde med opplegget. Noen elever sliter med å ikke ha fysisk nærhet til 

skolen og de voksne der.  

 

Vegard: det har vært en bratt læringskurve. Lærerne ser at noen elever ikke har så mye 

hjelp hjemmefra, men det har hjulpet at noen elever har fått tilbud på skolen.  

 

FAU: det har stort sett vært svært positive tilbakemeldinger. Skal ha en spørrerunde i 

FAU før påske. Folk skjønner at dette er utfordrende for alle. Viktig å beholde roen og 

tenke at dette er midlertidig. Foreldre har ulike forventninger til hjemmeundervisningen, 

og det kom opp en sak vedr. dette som ble tatt med ledelsen.  

 

Rektor ønsker å presisere at det ikke medfører riktighet at det ikke var noen 

føringer/rammer fra ledelsen  ifht hjemmeskole. Det ble lagt planer for alle tre avdelinger 

to dager før skolen ble stengt, og lærerne var med i prosessen knyttet til dette.  

 

Nyhetsbrev fra barnevakten.  

Distribueres fra nå av direkte fra Finn til FAU-representantene og klassekontakter.  

   

 

Referent: Finn Krogsrud 

 

 

 

Til informasjon: 

 
SU vil skoleåret 2019-20 ha følgende sammensetning: 

-To representanter for undervisningspersonalet:  

1.-7.trinn: Vegard Solberg. Lærer. 

8.-10.trinn: Roar Svendsen. Lærer. 

-En for andre tilsatte. 

Miljøterapeut: Finn Krogsrud. 

-FAU –leder 5.-7.trinn, og FAU- leder 8.-10.trinn. Nestledere er vara.  

-Leder og nestleder av elevrådet 5.-7.trinn, og leder og nestleder av elevrådet 8.-10.trinn.  

-To representanter fra kommunen.  

http://www.kus.no/
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Representant fra HOP: Gunn Nicolaisen. 

Rektor: Marianne S.Gurrich 

 

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget organiseres under ett ved Kragerø skole. 

Saker som omhandler skolemiljøet er fast punkt på sakslista. Elevrådsrepresentanter skal ikke være tilstede 

når saker som er omfatta av taushetsplikten blir behandlet. 

Stemmerett og møterett: elevrådsleder har stemmerett i møtet. Begge representantene møter. 

Nestleder er vara. Sekretær vara for nestleder. 

I saker som omhandler skolemiljø, har både leder og nestleder stemmerett. (Foreldre og elever skal ha 

flertall i slike saker). Dersom saker som omfattes av taushetsplikten behandles skal foreldrerepresentanter 

overta stemmeretten. 
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