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Kragerø skole 03.05.22 

 

Til stede: 
Leder for elevrådet 5.-7.trinn: Sofie Natalia Barland 

Nestleder for elevrådet 5.-7.trinn: Tuva Grønåsen 
Leder FAU 8.-10.trinn: Gry Edvartsen 

Roar Svendsen, lærer Kragerø skole, 8.-10.trinn 

Finn Krogsrud, miljøterapeut 1.-7.trinn 
Representant fra kommunen: Gunn Nicolaisen, AP 

Rektor 
 

Forfall: 

Leder elevrådet 8.-10.trinn: Helene Clausen Endresen 
Nestleder for elevrådet 8.-10.trinn: Selma Avdic 

Leder FAU 1.-7.trinn: Natalia Robertsen 

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

 

         

Møte i Samarbeidsutvalget for Kragerø skole 
 

Dato:  Tirsdag 3.mai 

Sted:  rektors kontor, kl.18.00-19.30 
 

 

Saksliste 

 

Sak 5.22: Godkjenning av innkalling og referat. 

Innkalling og referat ble godkjent.  

 

Sak 6.22: Informasjon fra skolen v. rektor (orienteringssaker)  

   

Se foiler, vedlegg til møtereferat. 

Besøk av elever på 9.trinn: Vinnere av lokal konkurranse entreprenørskap.   

Beste elevbedrift:  Fishingmaster EB v.                         

Martin Palerud. Klausen, Elias S. Myrstrand, Casper Berntsen og Nikolas Robertsen fra 

klasse 9 C. 

SU var på befaring på Lillesida og ble orientert om status.  

 

Sak 7.22: Trygt og godt skolemiljø 

                 

Informasjon fra rektor 

Rutine for elevmedvirkning i skolemiljøsaker. Rutinen er fulgt opp i etterkant av 

gjennomførte utviklingssamtaler denne våren. 

Resultat: 

En §9a-4 sak er avdekket og vil bli håndtert i tråd med gjeldende rutine. 

 

Informasjon fra elevrådet 

8-10: jobbet med skoleballet de siste ukene.  

1-7: jobbet med elevfesten.  

 

Informasjon fra FAU:  

http://www.kus.no/
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Samarbeid med SLT-koordinator om foreldrevakter/utekontakter rundt ungdomsklubben 

i Sannidal.  

             

            

 

Sak 8.22:        Eventuelt  

 

Gry/FAU-8-10: 

Tar opp om drosjene som kjører skoleskyss kan sende SMS hvis de blir forsinket?  

Rektor vil rette en henvendelse til Drosjesentralen om dette.  

 

-Trafikk 

Oppfølging av trafikkaksjon 2021 vil påstartes høsten 2022 når nytt FAU er valgt. 

1.-7.trinn har pr.nå ikke nestleder eller leder. FAU 1.-7.trinn er bedt av rektor om å 

konstituere seg på nytt slik at vi har et fungerende FAU frem til nye representanter velges 

og FAU konstituerer seg til høsten. Vi vil også ha mer oversikt over 

trafikksituasjonen/byggesak i Kivle-området til høsten.  

                     

-Plan for arbeid med verdiene i overordnet del av lærerplanen. 

Det har vært gjennomført et møte i arbeidsgruppa for skolemiljøuke. Møtet ble brukt til 

gjennomgang av tilbakemeldinger fra elever, ansatte og foresatte, og en skisse for 

skolemiljøuke høsten -22 er utformet.  

Saken vil orienteres om videre i SU. 

 

-Skolens fysiske miljø 

Manglende søppelbøtter, rotter ved miljøstasjonen, og utbedring av «lille»-siden ved 

bygg c. 

Skolen venter på svar fra eiendom. 

 

Referent: Finn Krogsrud 

 

 
Til informasjon: 

 
SU vil skoleåret 2021-22 ha følgende sammensetning: 

-To representanter for undervisningspersonalet:  

1.-7.trinn: Vegard Solberg. Lærer. 
8.-10.trinn: Roar Svendsen. Lærer. 

-En for andre tilsatte. 

Miljøterapeut: Finn Krogsrud. 
-FAU –leder 5.-7.trinn, og FAU- leder 8.-10.trinn. Nestledere er vara.  

-Leder og nestleder av elevrådet 5.-7.trinn, og leder og nestleder av elevrådet 8.-10.trinn.  

-To representanter fra kommunen.  

Representant fra HOP: Gunn Nicolaisen. 

Rektor: Marianne S. Gurrich 

 
Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget organiseres under ett ved Kragerø skole. 

Saker som omhandler skolemiljøet er fast punkt på sakslista. Elevrådsrepresentanter skal ikke være tilstede når saker som er omfatta 

av taushetsplikten blir behandlet. 
Stemmerett og møterett: elevrådsleder har stemmerett i møtet. Begge representantene møter. 

Nestleder er vara. Sekretær vara for nestleder. 

I saker som omhandler skolemiljø, har både leder og nestleder stemmerett. (Foreldre og elever skal ha flertall i slike saker). Dersom 
saker som omfattes av taushetsplikten behandles skal foreldrerepresentanter overta stemmeretten. 

 

http://www.kus.no/

