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REFERAT FRA SU-MØTE VED KRAGERØ SKOLE 

Tirsdag 14.11.17 kl.18.00. 

Sted: Rektors kontor 
 

Tilstede:   Elevrådet:Leder 5.-7.trinn Leah Salvesen.  

                  Leder 8.-10. trinn; Camilla H. Bjørkkjær og nestleder Hannah Johannessen. 

                  FAU: Barnetrinn Christian Torvetjønn (vara), Ungd.trinn Siri Sandland 

                  Lærere: Vegard Solberg 

       Andre ansatte: Finn Krogsrud 

                  Kommunen: Ole. e. Lauvåsdal 

                  Ledelsen: Rektor Marianne S. Gürrich 

Forfall:     Camilla S: Langlo (FAU barnetrinn), Emilie E. Gundersen (nestleder 

                  elevrådet 5-7) 

 

Emilie E. Gundersen som er nestleder i elevrådet 5-7 har sluttet. Elevrådet vil velge ny  

nestleder på neste elevrådsmøte.  

 

Saker: 

 

Sak 01.17: Godkjenning av innkalling 
- Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 02.17: Informasjon om nytt skoleår v/rektor 

- Informasjon om skolens målsettinger 

- Informasjon om elevtall: 514 elever totalt.  

- Informasjon om nyansettelser og videreutdanninger dette skoleåret.  

- Det har vært fokus på god skolestart for elevene – info om hvordan skolen har jobbet.  

- Informasjon om inspeksjonsplaner, rutiner for elevrådsarbeid og nasjonale prøver.  

 

Nytt i år:  

Visma digital meldingsbok, sms-kommunikasjon. Skolemiljø – malt og reparert i oasene 

til skolestart. Friminutt-aktiviteter – aktiv skolegård for hele 1. – 10. trinn, digitale 

engelskbøker for u.- trinnet, kursing for elever med behov for digitale hjelpemidler.   

 

Sak 03.17: Elevenes skolemiljø 

5 – 7 trinn: Ingen saker til elevrådet som gjelder elevenes psykososiale miljø. Sakene har 

dreid seg om inneklima og fysisk utemiljø.  

 

8 – 10 trinn: Fornøyd med nymalte benker, puter mm. Fornøyd med Chromebooks og lov 

til å ta mat ut av kantina. Det er lite elevkonflikter og skolemiljøet er bra. Elevene passer 

på at ingen går alene.  

 

Lærerne: Fornøyd med skolestart.  

 

Andre ansatte: Inntrykket av at skolen «er på». Ting blir tatt tak i.  
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Foreldre: Inntrykk av at det har vært en god start i år. Bedre enn før.  

 

Til SU, generell informasjon fra rektor: 

Mobbeundersøkelse er gjennomført på mellomtrinnet, vil bli gjennomført på u.trinnet.  

 

Trivselsundersøkelser er gjennomført i forbindelse med utviklingssamtaler: 1.-7.trinn. 

 

Vi har pr i dag aktive mobbesaker vi følger opp internt. Ingen klassemiljøsaker, men det 

er stor aktivitet og hardt arbeid som legges ned med tanke på forebyggende tiltak i hver 

enkelt klasse. 

 

Uro på plan 5, u.trinnet. Hva gjør vi med dette?  

Utfordringen tas opp blant de ansatte, og via elevene i elevrådet. 

 

Til SMU (elevene forlater møtet): 

Antall Paragraf 9a –saker PR.17.10 ble rapportert. 

 

Skolen ønsker å bruke konfliktrådet i fastlåste saker. Orientere/forankre i FAU.  

 

Sak 04.17: Tilsyn - elevmedvirkning 
Rektor orienterte om formålet og gjennomføringen. 

Kommer opp igjen som sak i SU når skolen får svar fra Fylkesmannen.  

 

SAK 05: Polen –tur, gratisprinsippet. 

Rektor orienterte om at skolen ikke lenger kan stå som arrangør av turene eller sende 

ansatte med på polenturene.  

  

Hva mener elevene:  

Elevrådet 8 – 10: det er synd at det ikke blir flere turer, men forståelse for at reglene må 

følges. Flere forslag til felles innsamling, f.eks. loppemarked.  Kan turene gå f.eks. i 

høstferien, slutten av sommerferien? 

  

Ole Einar Lauvåsdal:  

HLU har behandlet gratisprinsippet. Vi har ikke noe valg iflg opplæringsloven. Ser 

samtidig hvor verdifulle turene har vært. Måten turene blir arrangert på må legges om: 

enten må politikerne bevilge penger, eller så må ansvaret over på foreldrene. Slik 

kommunens økonomiske situasjon er nå, kommer det neppe til å bli bevilget penger til 

dette.  

 

Foreldre: 

Det jobbes i foreldregruppa for å finne løsninger, hvor foreldrene står som ansvarlig for 

turen. 
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Sak 06.17: Budsjett 

 

Rektor orienterer: 

Ut ifra prognoser om lavere elevtall har Kragerø Skole fått lavere budsjettramme for 

2018:  

  

Levangsheia    5 000 000 

SUS                 16 748 000 

Sbskl               12 683 000 

Helle               20 476 000 

Kragerø           43 436 000 

  

 

Oversikt over tildelt budsjettramme de siste tre årene: 

 

 2016 2017 2018 Reduksjon i 

ramme 

 

Sum pr.elev 

Elevtall pr. 

01.01.18 

Levangsheia 

skole 

3 838 

071 

4 016 474 5 000 000 16-17: + 

178 403 kr 

17-18: + 

983 526 kr 

36 elever 

138 889 kr 

SUS 15 569 

369 

15 938 935 16 748 000 16-17: + 

369 566 kr 

17-18: + 

809 065 kr 

160 elever 

104 675 kr 

Sbskl 12 601 

730 

12 732 108 12 683 000 16-17: + 

130 378 kr 

17-18: + 

49 108 kr 

155 elever 

81 826 kr 

Helle 17 487 

269 

19 788 737 20 476 000 16-17: + 

2 301 468 kr 

17-18:+ 

687 263 kr 

224 elever 

91 411 kr 

Kragerø skole 45 564 

970 

44 790 215 43 436 000 16-17: - 

744 755 kr 

17-18: -

1 354 215 kr  

514 elever 

84 506 kr 

(Med 

770 000kr i 

tidlig 

inssatsmidler)= 

86 003 kr. 

pr.elev 

 

Tillitsvalgte, ansatte er orientert i saken.  
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Viktige prinsipper i videre arbeid med kutt i rammen, budsjettarbeidet: 

-sikre gode prosesser internt, arbeide lokalt for å hindre kutt i rammen. 

 

Dersom reduksjon i rammen opprettholdes i videre Kommunalt budsjettbehandling vil 

følgende punkter være viktige for meg som rektor: 

 

Hovedprinsipp: «Vi må alltid holde fatt i de lovpålagte oppgavene.» 

 

-Opprettholde i størst mulig grad den driften det er lagt opp til ut dette skoleåret. Altså: 

Ingen endringer vil foretas dette skoleåret.  

 

Fra skolestart høsten 2018 må vi se nærmere på, og vurdere: 

1. Opprettholde driftsbudsjettet? ,(lavt i utgangspunktet) 

2. Kutt i stillinger.  

-ledelse 

-miljøterapeuter 

-Ikt- ansvarlig 

-kantine 

-reduksjon i antall klasser. For eksempel sammenslåing av neste års 6. og 7.trinn. 

-reduksjon av stillinger for assistenter i skolen (der stillinger ikke er rettet mot elever som 

har vedtak om spesialundervisning) 

-TPO- spesialundervisning. Klarer vi å opprettholde politisk bestilling? 

-SFO drift: antall ansatte i forhold til foreldrebetaling 

 

7: Eventuelt:  

Skolens ansatte lurer på hvordan det ligger an med «skolehagen»: 

 

Rektor orienterte om at prosjektet ble dyrere enn først antatt pga krav til universell 

utforming. Må behandles politisk på nytt.  

 

 

 

Referent: Finn Krogsrud 

mailto:marianne.s.gurrick@kragero.kommune.no
http://www.kus.no/

