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Kragerø skole 01.11.19 

 

Til: 
Leder for elevrådet 5.-7.trinn: Ellahe Qazezadah 

Nestleder for elevrådet 5.-7.trinn: Amina Albakova 
Leder elevrådet 8.-10.trinn: Christine Astad 

Leder FAU 1.-7.trinn: Silvana Stjepic  

Leder FAU 8.-10.trinn: Caroline Brodahl 
Vegard Solberg, lærer Kragerø skole, 1.-7.trinn 

Roar Svendsen, lærer Kragerø skole, 8.-10.trinn 
Representant- vara fra kommunen: Gunn Nicolaisen, AP 

Rektor 

 
Forfall: Finn Krogsrud, miljøterapeut 1.-7.trinn, Nestleder for elevrådet 8.-10.trinn: Vinnie Paulsen 

 

 

 

         

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for Kragerø skole 
 

Dato:  Tirsdag 12.november kl.18.00- 19.30. 

Sted:  Kragerø skole, rektors kontor 
 

Forslag til øvrige datoer for gjennomføring av møter skoleåret 2019/-20: 

Saksliste sendes møtedeltagere senest en uke i forkant av møtet. Møtedeltagere bes melde saker til undertegnede innen 10 dager i 
forkant av oppsatt møtedato. 

 

Tirsdag 12.november:     Kl. 18.00- 19.30 
Tirsdag 31.mars:   Kl. 18.00- 19.30 

Tirsdag 12.mai:      Kl.18.00- 19.30 

(Møteaktiviteten kan intensiveres ved behov.) 

 

Saksliste: 

Sak 18.19: Godkjenning av innkalling og referat. 

Innkallingen og referat ble godkjent. 

 

Sak 19.19: Informasjon fra skolen v. rektor (orienteringssaker) 

                        -Budsjett 2020. Tillitsvalgte, og verneombud inviteres til å si noe om  

  mulige konsekvenser av foreslåtte tiltak i.h.t budsjett 2020. 

Rådmannens innstilling til budsjett 2020 er at kommunalområdet oppvekst skal spare 

12,3 millioner. Skole skal spare 574.9008 kr. Budsjettet blir vedtatt 12. desember. 

 Rektor har informert ledelsen, tillitsvalgte og ansatte på skolen, og foreldre og elever 

gjennom dagens SU møte. 

Viktige prinsipper i det videre arbeidet: 

1. Sikre gode prinsipper internt med tanke på planlegging av reduksjon i ramme. 

2. Planlegge og synliggjøre reduksjon i budsjettet. Utarbeide oversikt over kort- og 

langsiktige tiltak. Viktig å sikre de lovpålagte oppgavene 

3. Informasjon om prosess gis fortløpende til SU 

 

Kortsiktige tiltak kan være: 

ingen bruk av vikarer, slå sammen grupper/klasser, tpo-timer bortfaller, kurstimer 

bortfaller, færre ansatte per barn i sfo 

 

Langsiktige tiltak: driftsbudsjettet opprettholdes, lønnsbudsjetter nedjusteres. 

http://www.kus.no/
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Miljøterapaut, miljøarbeider, assistenter, kantineansvarlig, leseveileder, lederressurs, 

TPO- stilling/ timer til TPO, antall ansatte i SFO 

Reduksjon i antall valgfag, bortfall av intensive lesekurs, smart entreprenørskap, 

svømmeopplæring 3. trinn, SFO:reduksjon i antall ansatte. Tilpasse SFO sin drift opp 

mot kostra.  

 

Innsparinger som er gjort ved Kragerø skole i tråd med budsjettnedjusteringer fra 2016: 

Reduksjon i antall klasser 1.-7. trinn, merkantil og ikt ressurs (0,5 årsverk), lederressurs 

(0,4 årsverk), lærerårsverk (kuttet ut trinnledere, teamledere, fast vikar) og deler av 

kantinedrift. 

 

Kragerø skole har lavt sykefravær, 6,26% 

 

Kragerø skole ligger an til å måtte nedjustere drift med ca 4 millioner i forhold til 

driftsmidler for 2019. 

 

                        -Branntilsyn 

Det er gjennomført branntilsyn 25.10.19 

Det ble meldt om noen avvik som gikk på bygg og rømningsveier. Viser til vedlagt 

tilsynsrapport. Det var ingen ting å utsette på skolens rutiner for brannsikkerhet. 

Avdelingsleder Tone Gregersen, som har ansvaret for brannsikkerheten, samt elever og 

lærere fikk skryt for gode gjennomførte brannøvelser ved oppstarten av dette skoleåret 

(gjennomført i tråd med skolens rutiner.) 

 

 

                         

Sak 20.19: Elevenes skolemiljø, «Elevers rett til trygt og godt skolemiljø» 

Fysisk miljø. 

Skolehagen. Skal bli brukt i undervisningssammenheng. Evalueres etter skoleåret. 

   

Psykososialt miljø.  

  -orientering v. leder av elevrådene 5.-7.trinn, samt 8.-10.trinn. 

                        -orientering v.rektor   

  -Fau har ordet -oppfølging «oppdraget» 

 

5.-7. God skolestart, positivt med vennskapsdagen.  

8.-10. God skolestart, men økning i hærverk- det må vi i elevrådet ta tak i. Hva kan vi 

gjøre med dette? 

 

Lysfest 2. desember, elevrådet deler ut varm saft og pepperkaker. 

 

 

Sak 21.19: Trivselsfremmende tiltak, ressurstildeling fra HOP. 

5-7 Ønsker seg flere uteleker, f. eks sklier. Ønsker seg større mål til fotball. Reparere 

basketstativene. 

Forslag om å spare pengene til større ting. 

8.-10. Ønsker seg eget utstyrslager med baller for at de skal komme seg mer ut. 

 

http://www.kus.no/
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Vedtak: 

Rektor fordeler pengene mellom 1.-7. og 8.-10. 

 1.-7. Sparer pengene. (1.-7. blir enige om hva de skal spare til). 

8.-10. Uteaktiviteter 

    

Sak 22.19:      Eventuelt. 

Skolen er i gang med å jobbe med fagfornyelsen.  

     

 

Referent: Vegard Solberg 

 

 

Til informasjon: 

 
SU vil skoleåret 2018-19 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.  

Representant fra HLU: Ole Hustoft, Rødt. F.O.M okt.18: 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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