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Felles FAU-møte 1.-10. trinn 
 
Dato/tid: 20.04.21 kl. 18.00-19.05 

   

Sted:   Digitalt møte (Teams) 

 

Til stede: 17     
FAU 8.-10. trinn:         

Leder Harald Stuwe (9c), nestleder Gry Elisabeth Edvartsen (10b), sekretær Tone Størseth (8a), Bjarne Borgan Paulsen 

(8b) og Irene Omdal (10c). 

Ikke til stede: Arlyn Wiegel (8c), Trine Lise Tonstøl (9a) Lillian Sandvik (9b), Trude Engebakken Ausland (10a) 

FAU 1.-7.trinn: Leder Kari R. Theting, Cecilie Valsvik (1a), Hanna S. Lunøe (1 b), Malin Steffensen (2a), Elise 

Gregersen (3a), Lill Anett Sølyst (3b), Jannicke Tou (4b), Elisabeth Olsen (5a), Håkon Barland (6a), Veronica Ostad 

(6b), Eva Tolnæs Endresen (7a) og May Lene Thorsen (7b). 

Ikke til stede: Christine Pape Nelson, nestleder Natalia Robertsen 

Rektor Marianne Stärk Gurrick 

 

Saksliste: 

 

Sak 1: Nytt fra skolen, orienteringssaker v/rektor  
Smittevern: Skolen er på gult nivå, jobber forebyggende og hovedønsket er at elevene er på 

skolen. Mange prøvesvar ventes. 2. trinn er i karantene med hjemmeskole. 

To nye, nasjonale smittevernveiledere for skolene er kommet. Trafikklysmodell. Skolene får én 

dag til omrokkeringer dersom dette trengs. Rødt nivå vil innebære annenhver dag skole og 

hjemmeskole. Klassene skal deles i to. «Sårbare barn», elever med vedtak om 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring vil hensyntas. I dialog med foresatte vil det 

vurderes om dette skal gis som hjemmeskole. 

Endringer i skolens ledelse: Ida Jensen, avdelingsleder 1.-4. trinn ønsker seg tilbake som lærer, 

noe ledelsen har imøtekommet. Gjelder fra 1.august i år. Ny leder er Rune Torp Olsen, som 

kjenner både skolen, SFO og ledelsen godt fra før. Erfaring blant annet som tidligere 

virksomhetsleder i barnehage, barnevernsleder, i stab i avdeling oppvekst i Kragerø kommune. 

Ungt entreprenørskap i Vestfold og Telemark: Deltakelse i konkurranse endte med at 9. trinn 

tok tre 1. plasser, en 2. plass og to 3. plasser. De blir dømt ut ifra ideer, samarbeid, nytenkning. 

Flinke elever, stolte av de alle som en! 

Andre elevprestasjoner: Tre 10. trinn-elever deltar i nasjonale delen av Klasse-Quizen på NRK 

fredag kveld 23. april. Som plaster på såret for at man grunnet smittevernregler ikke kunne reise 

til Oslo, som tidligere, fikk de ønsket om pizzaen til Tone Kalmar i kantina, oppfylt. Rektor 

anbefaler å benke seg foran tv-skjermen og følge med. 

Skolestruktur-saken: Vedtak skal gjøres i kommunestyret torsdag, anbefaler å følge 

overføringen på nett. 

 

Sak 2: Vedtekter for foreningen FAU Kragerø skole v/Kari Theting 
Tidligere utsendt forslag til vedtekter. Gjennomgang av foreslåtte endringer etter innspillsrunde. 

Vedtekter vedtatt enstemmig. Kari registrerer foreningen i Brønnøysundregisteret. Styret utgjøres 

av fire medlemmer: De to lederne og de to nestlederne fra hver av arbeidsgruppene (altså 

FAUene for 1.-7. trinn og 8.-10. trinn). Dette utgjør Kari R. Theting, Harald Stuwe, Natalia 

Robertsen og Gry Elisabeth Edvartsen. Registrere samtidig i Frivillighetsregisteret, slik at man ta 

del i Grasrotandel, og det opprettes egen bankkonto. Oppdatert dokument vedlagt. 

 

Ingen saker meldt til FAU-ledere i forkant av møtet. 
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