
Referat FAU- møte: 1.- 7. trinn 
 

Dato:  Mandag 08.01.18 

Tidspunkt: 18.00- 19.30.  

Sted:   Kragerø skole, personalrommet bygg C  

 

 

Orientering om resultatene på nasjonale prøver i store amfi 

Resultatet for 8.-9.trinn ble presentert av av Sigbjørn, og 5. trinn av Gunnar. Dette resultatet 

ligger også på skolens nettside. 

Generelt ligger det bra an med engelsk og lesing for disse tre trinnene. Engelsk og lesing 5. trinn 

lå over landets gjennomsnitt. Alle trinn score dårlig på matte. Skolen ønsker å innføre matte i alle 

fag.  
 

Informasjonssak: innkalling    

Godkjenning av innkalling 

   

Nytt fra skolen v. Gunnar 

Infomasjon om ordensregler ligger på skolens nettside. 
 

Oppfølging: Trygg skolevei – kampanje – refleks - mediedekning 

Litt oppsummering vedr. trygg skolevei. Foreldre har fortsatt dårlig vaner og parkerer i 

busslomma. Siden aksjonen ikke når fram til foreldrene, kommer FAU med forslag om at 

elevrådet skal melde i fra til klasser hvor skummelt det er når foreldrene parkerer i busslomma. 

På denne måten blir elevene mer bevist på foreldrene sine når de skal parkere utenfor 

skolegården. FAU kommer også med forslag om å spørre de store elevene om å være med på 

aksjon som parkeringsvakt mot belønning. Gunnar bringer videre til elevrådet.  FAU forespørsel 

til SFO må også kunne hjelpe til som parkeringsvakt, Gunnar tar det videre med Paul.  
 

Oppfølging: klassekasser – bedre info ut + skolen med 

Siden FAU opplever at det er forskjellige opptattinger vedr. klassekasse, savner FAU uttalelser 

fra skolens side. Gunnar sier skolen skal tenke ut en formulering som presenteres for alle ved 

skolestart til høsten. Infomasjon om små innkjøp (kaffe, plastbestikk, glass, blomst m.m.) til 

sosial anledninger, kan FAU dekke kjøpet mot kvittering. Grensebeløpet er kr 500 per klasse per 

år. 
 

Bruk av sosiale medier av elever i 4, 5 og 6 trinn med 13 års aldersgrense. Sak meldt av 

miljøterapeut. 

Per dags dato bruker mange barn sosiale medier, uten å være modne nok til å forstå «fornuftig 

bruk». Miljøterapeuten melder en sak til FAU iht. aldergrense, denne rettet spesielt mot en sosial 

medieside - musical.ly , og ønsker med dette foreldrediskusjon rundt bruk av dette og tilsvarende 

sosiale medier, samt aldergrense på denne. FAU kommer også med forslag om at foreldre bruker 

facebookgrupper aktiv for å få støtte fra andre foreldre, dersom det skal være noe utfordring for 

eksempel mot dette utsang: "alle de andre har det/gjør det". Det er lettere for foreldre å si nei til 

barna sine når man har andre foreldre i ryggen. Dette bør være tema lærene tar opp, f.eks. ved 

foreldremøtet på høsten. Camilla ønsker å skrive bevisstgjørende spørsmål på FAU facebook 

gruppen rundt dette tema. 
 



Skolens uteområde, henvendelse fra Jo Borkhus om skatebowl 

Informasjon om skole ønsker å takke ja til henvendelsen om å ha skatebowl på skoletomta, etter 

at man fikk avslag på søknad om å plassere den på Gunnarsholmen. Det kan komme spørsmål til 

FAU om støtte/bidra, hvis dette går gjennom politisk.  
 

Eventuelt  

- dialogmøte 

Infomasjon om dialogmøte - Camilla og Christian har fått møteinnkallingen. Camilla mente møte 

gjelder FAU generell og leste opp innbydelsen. De som ønsker/interressert i å delta på dette møte 

kan ta kontakt med Camilla. 
 

- Kragerø skoles dag 

Forslag til Kragerø skoles dag, tirsdag 19. juni. Datoen ble satt så nært skoleslutt for å unngå 

Ramadan som er ferdig uka før. Men administrasjonen har i ettertid sagt vi må ha det tidligere 

likevel. Tas opp igjen neste møte. 

 

- Representant kommunal FAU 

I etterkant av møtet fikk leder en henvendelse fra adm. om at vi hadde glemt at vi skulle velge 

representant til kommunalt FAU. Etter en appell på FAU-siden, fikk hun raskt «napp», så Nina 

Therese Nesstrand blir vår representant!  

 

 

Referent 
 

_____________________ 

Rita Santalad Michelsen 
 


