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REFERAT FRA SU-MØTE VED KRAGERØ SKOLE 

Tirsdag 20.03.18 kl.18.00. 

Sted: Rektors kontor 
 

Tilstede:  
Leder elevråd 8.-10. trinn; Camilla H. Bjørkkjær og nestleder Hannah   

Johannessen. 

FAU: Barnetrinn Christian Torvetjønn, Camilla Langlo, Ungd.trinn Petter 

Helge Hareide 

                  Lærere: Vegard Solberg 

       Andre ansatte: Finn Krogsrud 

                  Kommunen: Ole Einar Lauvåsdal 

                  Ledelsen: Rektor Marianne S. Gürrich 

Forfall:     Leder elevråd 5. – 7. trinn Leah Salvesen og nestleder Jonas Wullum Ellefsen,   

       FAU ungd.trinn Siri Sandland.        

 

 

Saker: 

 

Sak 07.18: Godkjenning av referat og innkalling 
- Referat og innkalling ble godkjent. 

 

Sak 08.18: Elevenes skolemiljø 

5 – 7 trinn: 

De eldste elevene er opptatt av leirskole og overgang til ungdomsskolen. Synes de har 

det fint og de er mye sammen på tvers av trinn. Smart uka var morsom, lærerik, men også 

slitsomt. 6. trinn er opptatt av klassesammenslåing neste år. Elevene tror det skal gå bra. 

5. trinn sier de har det fint. Ønsker aktivitetsledere i friminuttene. Det er mye herjete lek 

på snøen/isen i friminuttene. En del skader.  

 

8 – 10 trinn  

Ønsker bedre rengjøring på doene og på mat/helserommet. Det hoper seg opp med store 

prosjekter i noen klasser. Ønsker at lærerne kommuniserer bedre sammen.  

 

Orientering v. rektor: 

- 7. trinn får èn hospiteringsdag hvor de kan bruke kantina.  

- Varsling av skolemiljøsaker: det er laget nye rutiner og skjemaer for varsling av 

skolemiljøsaker.  

- Trafikksikkerhet: det er laget nye rutiner/nytt system for bussvakter. 

Venteområdet flyttes fra fortauet og opp til svømmehallområdet. Det vil alltid 

være en voksenvakt til stede.  

- Hjem/skolesamarbeid: forventninger er lagt ut på skolens hjemmesider.  
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Sak 09.18: Skolens fysiske miljø, informasjon v/rektor  

Driftsoperatør melder om en del saker med hærverk i skolebygningene. Elevrådet 

oppfordres til å ta opp at elevene må følge skolens ordensreglement. De voksne på skolen 

må følge stenge/låserutiner. FAU mener det er viktig å definere hva som er hærverk. SU 

er opptatt av at elevene følger skolens ordensreglement. Forsøpling, tilgrising, skadeverk 

er noe vi ønsker å forhindre.  

 

Jo Borkhus fra Kragerø Street-klubb orienterte om et forslag om skatebowl-anlegg på 

Kragerø skole. Aktuell plassering er området mellom skuret og bølgen. Bølgen trenger 

ikke å flyttes. Installasjonen vil bli gravd ned i terrenget og blir derfor lite dominerende.. 

Maks høyde fra kant til bunn blir ca 1,5 meter (innvendig). Anlegget vil bli ca 1 meter 

over bakkeplan nederst mot bølgen, øverst mot skuret vil det gå i ett med terrenget. Det 

er også mulig å lage akebakke i forlengelsen av anlegget (mot utsiden av treet). 

Finansiering av en eventuell skate-bowl vil bli styrt av Street-klubben. Skolen forutsetter 

at anlegget er tilgjengelig for elevene i skoletiden. Oppdaterte bilder/informasjon vil bli 

sendt ut til skolens organer som bes uttale seg om saken.  

 

Sak 10.18: Budsjett – informasjon om konsekvenser av nedjusteringer i budsjettet 

v/rektor 

Orientering om prosessen. Langsiktige tiltak som igangsettes fra 01.08.18: 

 

Reduksjon i lærerårsverk.  

- 8. trinn - èn klasse i spansk. 

- SNO: reduksjon i 50% stilling. 

- Reduksjon i TPO-midler.  

- Nåværende 6. trinn slås sammen til to klasser fra neste skoleår.  

 

IKT-ansvarlig reduseres til 50%. 

 

Kantine reduseres fra 94% til 50%.  

- SFO og skole ser nå på muligheter for et samarbeid som kan resultere i at driften 

videreføres som i dag.  

 

Admin/ledelsesressurs. 

- Teamledere 1. – 7- trinn utgår.  

- Trinnledere 8. – 10. trinn utgår.  

 

Reduksjon i stillinger SFO/skoleassistenter.  

- Prosessen er påstartet.  

 

Sak 11.18: Resultat elevundersøkelsen  

Rektor orienterte om resultatene fra elevundersøkelsen. Kragerø skole har 

gjennomgående gode resultater på elevundersøkelsen: Elevene ser ut til å trives. 

Foreldrene er engasjerte. Lærerne bryr seg om elevene. Resultatene blir offentliggjort på 

www.skoleporten.udir.no i løpet av mars. Rektor orienterte om hvordan trinnene skal 

jobbe videre med resultatene.  
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Sak 12.18: Tilsyn elevmedvirkning. 

Det er laget nye rutiner for elevrådsarbeidet som dekker avvik som ble påvist. Vi jobber 

nå med å få på plass et årshjul for elevmedvirkning som vi regner med vil lukke avvik 

som gjelder informasjonsplikt. Det vil bli et møte med Fylkesmannen over påske i sakens 

anledning.  

  

Sak 13.18 Eventuelt 

Skolekatalog: rektor orienterte om at det har vært en del misnøye med årets skolekatalog, 

og uenighet mellom skolen og leverandør om hvilke avtaler som var inngått. FAU ønsker 

å diskutere om vi skal innhente flere tilbud. Rektor får tilbakemelding på om hun får 

mandat til å jobbe med andre leverandører.  

 

 

 

 

 

Referent: Finn Krogsrud 
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