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REFERAT FRA SU-MØTE VED KRAGERØ SKOLE 

Torsdag 04.10.18 kl.18.00. 

Sted: Rektors kontor 
 

Til stede:  Elevrådet 1 – 7 trinn: Samuel Beraki (leder), Theo Nordheim (nestleder).  

                  FAU: Barnetrinn: Christian Torvetjønn, Ungd.trinn: Petter Helge Hareide. 

                  Lærere: Vegard Solberg (1 – 7 trinn), Roar Svendsen (8 – 10 trinn).  

       Andre ansatte: Finn Krogsrud 

                  Ledelsen: Rektor Marianne S. Gürrich 

 

Forfall:     Ole Hustoft (kommunen), Thomas Hall Kristensen og Andrea Isaksen Fluer    

        (elevrådet 8 – 10 trinn).                                     

                    

  

 

Saker: 

 

Sak 01.18: Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen ble godkjent.  

 

Rektor har sendt mail til leder for hovedutvalg for oppvekst og til kommunalsjef, med 

spørsmål om hvem som stiller fra kommunen når Ole Einar Lauvåsdal har permisjon.  

 

  

Sak 02.18: Informasjon fra skolen v. rektor: 

Rektor informerte om felles FAU/SU møte 16.10.18 for presentasjon av resultater, ung 

data-undersøkelsen.  

 

Inntrykket er at det har vært en fin skolestart. Rutiner for elevmedvirkning/elevrådsarbeid 

er fulgt. 

 

 

Sak 03.18 Elevenes skolemiljø: 

Orientering v. leder av elevrådene: 

 

1 – 7. trinn: 

Alle trinnene synes det har vært en fin start på skoleåret. Elevene vil gjerne ha flere 

søppeldunker i skolegården. De vil gjerne være med på å påvirke hva vi kan ha av 

lekeapparater, mye er slitt og ødelagt, særlig ved huskeområdet. Det er et stort ønske om 

flere husker, samt å få ny dumpe. Lekeapparatet ved svømmehallen mangler deler og 

trenger reparasjon. Elevene ønsker skoleklokker som høres overalt. De vil gjerne ha mer 

utvalg av drikke. De lurer på hvordan går det med skatebowlen? 
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Kommentar fra rektor: 

Rektor vil sjekke opp med driftsoperatør vedr. rep. av lekeapparater. Utvalg av drikke 

spilles inn til FAU. Skatebowl skal opp som sak til politisk behandling, skolen har gitt en 

positiv høringsuttalelse.  

 

Det nærmer seg elevundersøkelsen. Rektor spiller inn til elevrådet at det er viktig at 

elevene tar undersøkelsen på alvor, svarer på den og at de svarer ærlig.  

 

Har alle klassene klasseregler, har alle gått gjennom rutiner og ordensregler? Hvordan 

skal vi snakke til hverandre på skolen og hvordan skal vi alle sammen bidra til et trygt og 

godt skolemiljø? Rektor ønsker at dette tas som sak i klasserådene og videre til elevråd. 

Svar tas opp igjen på neste SU- møte.  

 

 

8 – 10 trinn: (Roar orienterte) 

Leder for elevrådet ble Thomas Hall Kristensen (10C), nestleder ble Andrea Isaksen 

Fluer (8A). Elevene var mest opptatt av innspill vedr. kantina. Nyttårsball blir et stort 

tema utover høsten.  

 

Kommentarer fra rektor:  

Hvordan jobbes det med tiltakene etter elevundersøkelsen i fjor? Følges dette opp? 

Ønskelig at dette tas opp i neste elevråd. 

 

 

Orientering v. rektor (elevene forlot møtet): 

1-4. trinn: Det har vært en god start på skoleåret med stort trykk på utvikling av 

klasseregler. I 1. klasse er de svært fornøyd med arbeid og utvikling i STL pluss (Skriv 

deg til lesing). Mye er bra, men det er noen utfordringer med at det er nye lærere i flere 

klasser. PPT, helsesøster og miljøterapeut er viktige støttespillere. Ressursteam har 

erstattet TPO-team. Det er positivt at foreldrene er på og bidrar til klassemiljøet 

(spillkvelder mm). Dette ser vi allerede spor av. Så takk til klassekontaktene som allerede 

har tatt initiativ til dette. Aktiv Skolegård fungerer veldig bra. Observasjonsvakt i 

friminutter starter etter høstferien. Noen trinn har store klasser, noe som kan være 

utfordrende ifht undervisningssituasjonen. Lesekurs er igangsatt.  

 

5-7 trinn: Klasseregler og rutiner er i orden. Friminutter går fint. Skolemiljøet er fast 

punkt på avd. møtene. Det er vanskeligere enn tidligere å regulere adferden til elevene. 

Når skolen tar kontakt hjem så er det med et ønske om å etablere et samarbeid, ikke for å 

gi reprimande. Ønske om godt skole/hjem samarbeid med elevens beste i fokus. 

Skolemiljø: kan bruk av sosiale medier tas opp som sak på FAU-møte? Skolen vil sterkt 

anbefale at elevene på mellomtrinnet følger nasjonale regler for aldersgrenser. Kan FAU 

støtte skolen på dette og komme med noen anbefalinger til foreldrene? 

 

SU ønsker at FAU tar opp nettvett og bruk av sosiale medier som sak i FAU møte (se 

over).  
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8 – 10 trinn: Det er fokus på klasseregler og rutiner og det jobbes med oppfølging av 

elevundersøkelsen. De aller fleste elevene oppfører seg bra.  Friminuttene er stort sett 

positive, men noen tilfeller av hærverk er avdekket og fulgt opp. 

 

Elevene forlot møtet: Rektor orienterte om antall skolemiljøsaker (Opplæringsloven 

§9A-4).  

 

 

Sak 04.18:   Budsjett - informasjon v. rektor: 

Budsjettramma for skoleåret 2019 har ennå ikke kommet. SU vil bli holdt orientert i 

saken. 

 

Sak 05.18: Eventuelt: 

Skolehagen 

Arbeidene er nå i gang igjen. Skuret blir stående. Det blir satt inn 

plexiglass/sikkerhetsglass slik at utsikten åpnes mot sjøen. Det blir låsbar port ut til 

området på enden av skuret. Området blir en kombinasjon av amfi og 

grøntområde/naturtomt.  

 

Overordnet del av lærerplanen/fagfornyelsen 

Ny læreplan er på trappene. Skolen jobber nå med å implementere overordnet del av 

lærerplanen. Medlemmene av SU fikk utdelt planen. Ref: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordn

et-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf 

 

 

Trafikksikkerhet 

Det er mye trafikk opp på skoletomta, særlig i SFO-tida, men også i friminutter. Dette 

har skapt noen farlige situasjoner. Skolen har fått tillatelse til å sette opp et tau som 

sperring i skolebakken for å begrense biltrafikken. Tauet vil settes opp i første friminutt, 

og fjernes når SFO stenges for dagen. 

 

 

 

Referent: Finn Krogsrud 
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