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REFERAT FRA SU-MØTE VED KRAGERØ SKOLE 

Tirsdag 05.12.17 kl.18.00. 

Sted: Rektors kontor 
 

 

 

Tilstede: 

Leder for elevrådet 5.-7.trinn: Leah Salvesen 

Nestleder for elevrådet 5.-7.trinn: Jonas Wullum Ellefsen 

Leder elevrådet 8.-10.trinn: Camilla H. Bjørkkjær 

Nestleder for elevrådet 8.-10.trinn: Hannah Johannessen. 

FAU 1.-7. trinn: Christian Torvetjønn (vara), 

Leder FAU 8.-10.trinn: Siri Sandland 

Vegard Solberg, lærer Kragerø skole, 1.-7.trinn 

Heidi Gunstensen, lærer Kragerø skole, 8.-10.trinn 

Finn Krogsrud, miljøterapeut 1.-7.trinn 

Ole Einar Lauvåsdal, representant fra kommunen, politiker 

Marianne S.Gurrich, representant fra kommunen, rektor Kragerø skole 

Tillitsvalgt Kragerø skole: Ane Wiese 

Tillitsvalgt Kragerø skole: Ida Jensen 

Virksomhetsleder Julius Finnsson 

         

 

Saksliste: 

 

Sak 08.17: Godkjenning av referat og innkalling. . 

Ny nestleder elevrådet 5.-7. trinn Jonas Wullum Ellefsen 

Innkalling og referat ble godkjent. 

 

Sak 09.17: Elevenes skolemiljø. 

   

5.-7. trinn: Ovnene i klasserommet ikke på, kalde dusjer. Alle klassene trives godt. 

 

8.-10. trinn: Vil ha hjelp til å hindre lekeslossing i gangen, ønsker deling av ballbingen, 

klaging på skitne gulv, ønsker ny skoordning. Ingen på kontoret på morgenen når de skal 

levere mobilen. Ønsker mer liv og røre i timene. 

 

Orientering v. rektor: 

Hærverk i store amfi, de som har ødelagt, har jobbet for å gjøre opp for seg. 

Paragraf 9a –saker PR.28.11: 

1.-4.trinn: ingen saker, Avsluttet en sak  

5.-7.trinn: en aktiv sak. 

8.-10.trinn: en aktiv sak, med evaluering i Januar 

http://www.kus.no/
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Svar av mobbeundersøkelsen bearbeides på mellom og ungdomstrinnet. 

 

Sak 10.17: Skolens fysiske miljø: uteområde mellom bygg a og b, «skolehagen». 

  Orientering v. virksomhetsleder Julius Finnsson. 

SU vil sende en henvendelse til FAU om penger til uteområdet mellom bygg A og B. 

Drift kan bidra med arbeid.  

Arbeid på skolen 2018 

1. Utvendig murerarbeid, bygget er sikret, arbeid vil fortsette til våren. 

2. bygg C gymsal skal isoleres, skifte kledning, vinduer og dører. Start påske 2018 

3. Bingene er fikset, drift følger med. 

4. skolehagen, stoppet pga høyere kostnader. Har fått nye tegninger. Håper på svar i 

saken i løpet av våren. 

5. Solavskjerming. I budsjettet 2018/2019 

 

Sak 11.17: Resultat av nasjonale prøver: 8. og 9.trinn v. rektor. 

Rektor informerte om resultatene og hvordan skolen skal bruke resultatene til å jobbe 

videre. Gode resultater på 8. trinn, framgang. Resultatene ligger på udir.no  

 

Sak 12.17: Budsjett 2018 v.rektor. 

Budsjettet blir vedtatt 14/12 

 

Innspill fra elevråd:  

5.-7. trinn: Gleder seg til leirskole og kantine, vil ikke at det skal bli kuttet. Vil ikke at 6. 

trinn skal bli delt i to. 

8.-10. trinn: ønsker ikke sammenslåing av klasser. Store klasser fra før av.  

Kantina er et samlingssted og har sunn mat. 

Innspill fra lærere: Bekymret for at tilbud som ikke er lovpålagte skal bli borte. 

Trivselsundersøkelser viser at elevene har det bra. Lavt sykefravær på ansatte.  

 

 

Sak 13.17: Eventuelt. 

 

Neste møte 16. januar 

 

Referent: Vegard Solberg 
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