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 Referat fra FAU- møte: 8.-10. trinn 

 
Dato:  Tirsdag 10.04.18 

Tidspunkt: 18.00- 19.30.  

Sted:   Kragerø skole, rektors kontor 

 

 

 

 

Saksliste: 

1.  Gjennomgang av referat og innkalling 

- Ingen kommentarer. 

2. Nytt fra skolen 

- Budsjett- har hatt oppfølgingsmøte møter med berørte klasser. FAU leder 

sender ut oversikt over tiltak 

- Politisk sak: SFO, nedskjæring, hele kommunen. Denne saken det har 

stått om i KV. Denne er i tillegg til vår sak. 

- Trafikk- Nye rutiner for elever med buss, nytt sted med tilsyn. Går ned 

når bussen kommer og får ungene bort fra fortauet. Skal nå ha lister med 

oversikt over hvilke elever som skal på bussen til enhver tid. 

- Elevundersøkelsen.- har valgt forskjellige områder, skal rapportere til 

Marianne frem mot sommeren 

- Skatebowl. Har vært oppe i SU, Petter har laget fotomontasje, rektor har 

laget en høringssak, svarfrist 25. april. Den legges ut på skolen 

hjemmeside og til klassene på FB. 

- Oppussing av fasaden på C bygget, mot Skrubben samt kortsiden mot 

skolekrysset. Tiltak rundt sikkerhet og støy er igangsatt og rektor har 

avtaler med entreprenører om dette. 

- Tilbud på solskjerming av klasserom og gymsal skal vurderes/ se på 

tilbud. 

3. Foreldremøte 

- Tema for foreldremøte blir Kommunikasjon og å forstå en tenåring. 

Foredragsholder er Ingeborg Due Tønnessen. 

4. Loppemarked FAU, fremdrift 

- FAU ble enige om at vi skal se på andre måter å se på muligheter til å få 

inn penger på. 

- Forslag til dette: 

- Søke midler: hovedutvalget, saniteten, kulturkontoret og evnt. bankene. 

- Vipps(dette må sjekkes mer opp i) 

- Det vi ønsker at pengene skal bli brukt til er: buldrevegg, oppussing av 

elev «fri» områdene, gangene.  

- Vi ønsker å få med folkehelse, kommunefysioterapeutene til dette 

- Rektor kom med forslag om at FAU sender en formell henvendelse til 

FAU 1-7 om at pengene fra Kragerø skoles dag går til hele skolen. Olav 

http://www.kus.no/
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skal utarbeide ett skriv. 

- FAU skal sende en politisk henvendelse på gratisprinsippet og at det må 

dugnad på ting kommunen burde betale. 

5. Skolekatalogen 

- anbud fra andre aktører skal opp i SU 

6. Eventuelt- 

- «Godt nytt mobbe år» er en forestilling rektor ønsker å ha ved oppstart av 

nytt skoleår, rektor spør om FAU kan spleise på dette kr 3500,-  

- Rektor har fått en minnebrikke med bilder fra skoleballet, bildene har 

endelig kommet. Forslag fra FAU om neste års skoleball: Media og 

kommunikasjon kan ta bilder på skoleballet. Vi ønsker at dette punktet 

overføres til elevrådet og neste års FAU 

- FAU oppfordrer foreldre til forsiktighet ved FB bilder hvor merker på 

kjoler legges ut.  

 

 

Referent Jannecke Larsen 

http://www.kus.no/

