
Referat FAU- møte: 1.- 7. trinn 

 

Dato:  Tirsdag 21.11.17  

Tidspunkt: 18.00- 20:00  

Sted:   Kragerø skole, personalrommet bygg C  

 

Saksliste: 

1. Informasjonssak: innkalling 

Godkjenning av innkalling. 

-  Nytt fra skolen v. Gunnar 

Det som var nytt i år var at skolen hadde fokus på god skolestart, trygge rammer rundt personalet. 

Det ble laget rutiner om dette i vikarperm i forhold til ikke faste voksne, slik at rutiner blir 

opprettholdt som igjen gir trygghet rundt barna. Ingen sensitive opplysninger står i permen. 

8.trinn som har differensiert undervisning, scoret bra resultat på nasjonale prøver. FN-dagen har 

vært en suksess i år, slik at skolen ønsker å få 5. til 10. trinn til å være med og merke denne dagen 

neste år. 

 

2. Temperatur i skolebygget 

Det har vært kaldt i noen klasserom i det gule bygget. Dette er meldt inn, og varmen regulert. Det 

er vanlig at overgang mellom høst og vinter gir noen utfordringer med regulering av 

sentralvarmen. Gymsal ved svømmehallen er varm, og den andre har lydproblemer. Skolen visste 

om dette og har allerede bestilt måling av lyd og luft, i begge salene. Vi vil få tilbakemelding på 

dette. 

 

3. Trygg skolevei i mørketida  

Da vi ser at det er behov for en påminnelse til foreldrene om sikkerhet ved skoleveien og om å 

bruke refleks-vest i mørketiden, ble det en felles beslutning om å arrangere en foreldreaksjon i 

skolekrysset tilsvarende den forrige. Aksjonen befinner seg i uke 48: tirsdag og torsdag, og i uke 

49: mandag, onsdag og fredag. Alle dager fra kl 08:00 til 08:15, både noen fra skolens ledelse og 

flere FAU representanter møter opp disse dagene. 

Ansvarsoppgaver for aksjonsdagene ble utdelt slik: 

-Ledelsen på skolen stiller med gule vester 

-Skolen tar videre ansvar for å få bistand fra politiet.  

-Alle som kan, møter opp på morgenen 

(informasjon om dager og tidspunkter for kampanjedagene vil bli lagt ut på Facebook under 

gruppe FAU 1-7 klasse Kragerø!) 

a. Skolekrysset 

Biler kjører for fort ned utsikten og ved Maistangakrysset. Skolen står for kontakt med politi eller 

stiller opp med personale for å stå ved Maistaga krysset. Camilla ønsker å lage et leserinnlegg i 

KV for å gjøre foreldre obs på kjøringa. Det ble også besluttet å sende ut informasjon om 

tryggere skolevei som tidligere. 

b. Sjåenstien 

Det ble en felles enighet om at utbedring rundt Sjåenstien, er kommunen sitt ansvar. Vi støtter 

selvfølgelig det innmeldte ønsket, men tenker de siste års utbedringer er tilfredsstillende, etter 

forholdene. 
  



4. Kontakt med SFO 

Det ble holdt informasjon ved Gunnar, om når foreldre kan ta kontakt med SFO. Denne 

informasjonen står også på nettsiden. FAU kommer med forslag om skiltet ved skoleveien burde 

stå til 16:30, og siden det ikke er så mange foreldre som leser informasjonen på skolens 

hjemmeside, bør barna få med seg en lapp i forhold til kontakt tid, telefonnummer og hvilken 

kontaktperson foreldrene kan kontaktes på SFO. SFO jobber videre med telling av barn, og gode 

rutine i forhold til turgåing. 

 

 

5. §9A. Rutiner for håndtering elev konflikter 

Det kommer et skriv fra skolen ang. §9A - en "skoles versjon". Hensikten med paragrafen er at 

skolen ønsker å involvere konfliktrådet når det oppstår konflikt som skole og foreldre ikke klarer 

å løse med de vanlige rutinene for konfliktløsing. 

 

6. Gjennomgang av referat fra SU 

En kort gjennomgang av hva referatet handler om. Og informasjon om at referatet ligger på 

skolens nettsider, for de som ønsker å lese på det. 

 

7. Eventuelt 

Kasseklasse: FAU kommer med uttalelse om å oppfordre foreldre til å bruke dugnad ved 

foreldrestyrte aktiviteter, i istedenfor kasseklasse. Offisielt ble klassekassen avviklet for flere år 

siden, p.g.a. gratisprinsippet i skolen. Ledelsen vil sende ut sin offentlige uttalelse, etter hvert. 

Videre ble det besluttet at 4., 7. og 10. trinn kan søke FAU om penger til å kjøpe blomster/ gave 

til kontaktlærer, ved avslutning. 

Desemberkos: Skolen ønsker å lage en kosemorgen før skolen fredag, 1. desember. Det ble en 

felles beslutning om å lage varmsaft, samt to av FAU representanter kan stille opp og servere 

saften når barna kommer på skolen. De som kan, møter opp kl: 07:45 i skolegården denne dagen. 

 

Referent 

___________________ 

Rita Santalad Michelsen 


