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Referat FAU- møte: 1.- 7. trinn 
 

 
Dato:  Tirsdag 28.02.17  
Tidspunkt: 18.00- 19.30.  
Sted:   Kragerø skole, personalrommet bygg c  
 
 
Saksliste: 

1. Informasjonssak: innkalling og referat. 
Godkjenning av innkalling. 
 

2. Status i krysset, mm. - om trafikken    
Det ble ingen orientering av kommunikasjonen med kommunen, da Thomas 
Kornerud ikke var tilstede på møtet. Camilla S. Langlo tar videre kontakt med 
Thomas Kornrud for orientering. Petter Hareide ville også ta opp utfordringene 
med skoleveien og ulike kryss i kommunens tverrfaglige komité. For både å 
etterlyse om det er kommunen eller fylkeskommunens ansvarsområde i forhold 
til de ulike veiene, og belyse utfordringer ved skoleveien.  
 
Det ble en felles oppslutning om å arrangere en positiv kampanje på morgener, 
minst to ganger i året sammen med politiet. En ved skolestart og en før mørketid. 
Vi ønsket også å gjøre dette i mars. Da vi ser det er behov for en påminnelse til 
foreldrene om sikkerhet ved skoleveien, og avlevering av skolebarn ved skolen. 
Som å bruke veien langs fortauet etter bussmarkeringen, slippe barna ut mot 
fortauet og ikke slipper av barn i og ved Thomesheikrysset. For at kampanjen 
skal få en effekt, ble det bestemt at vi å gjennomføre flere kampanjedager over 
en kortere periode. Datoer for kampanjen i mars: Tirs.7, tor. 9, man. 13, ons. 15 
og fred. 17. Alle dager fra 7.50 til 8.15. Både noen fra skolens ledelse og flere 
fau representanter møter opp hver gang. Det ble bestemt å dele ut smiles til alle 
som setter av barn på riktige steder, og bruke plakat som viser til at man skal 
sette av etter buss-sonen. Camilla S. Langlo tok på seg ansvar om å skrive et 
infoskriv til foreldre i forkant. Marianne S. Gurrich tar videre ansvar for at dette 
kommer ut på hjemmesiden, og ut som infoskriv som alle elevene vil få med 
hjem. Ansvarsoppgaver for kamspanjedagene ble utdelt slik: 
- Kjersti F. Stiansen tar ansvar for smiles og kontakte KV om dekning av 

saken.  
- Ledelsen på skolen stiller opp med gule vester. 
- Petter Harreide kontakter politiet om mulighet for representanter fra politiet. 

Samt lager plakat. 
- Alle som kan møter opp på morgenene. 
Evaluering på neste møte og setter evt. av nye datoer.  

http://www.kus.no/
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3. Kragerø skoles dag – brainstorming og erfaringer fra i fjor – starte 

prosessen. 
Kort gjennomgang av fjorårets «Kragerø skoles dag». Før dato ble satt, ble det 
sjekket ut om vi kunne unngå å gjennomføre dagen under Ramadan. Dette ville 
heller ikke vær mulig i år, da ramadan er fra 27. mai til 25. juni. Dato for 
Kragerø skoles dag ble satt til tir. 13. juni. Det ble enighet om å gjøre som 
tidligere, og ha 2-3 arbeidsmøter hvor vi inviterer med klassekontaktene.  
Neste Fau-møte vil det hovedsakelig jobbes med planlegging av Kragerø skoles 
dag. 
 

4. Eventuelt. 
• Levert søknad til banken v. Linda Forsbom – Søknad til Kragerø 

sparebank om midler til Aktiv skolegård er sendt. 
• Lille SFO og telefonkontakt – Det har vært et problem med linjen til Lille 

SFO. Dette skal være ordnet, men SFO-leder Paul Gundersen ønsker 
tilbakemelding av foreldre om det har vært problemer å komme igjennom på 
telefonen etter jul. Lars Erik Olsen legger ut en forespørsel om dette på 1. 
klassetrinnets facbookside.  

• SAFMU – Samarbeid, fokus og mulighet – SaFMu er et skoleprosjekt i 
regi av foresatte, hvor er det stort fokus på hjem-skole samarbeid. Flere 
skoler har tatt i bruk dette arbeidsverktøyet, og som initiativ fra en foreldre 
ble dette tatt opp. Ledelsen har tatt imot dette, og ønsker å se nærmere på 
dette noe frem i tid.  

 
Neste møte Tir. 28. mars Kl. 18.00-19.30 
 
 
 
 
Referent  
 
 
…………………………………………… 
Kjersti Flekke Stiansen 
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