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Referat FAU-møte 8.-10.trinn 
 

 
Dato: torsdag 19.11. 2020, kl.18.00-19.20  

Sted:  Kragerø skole, store amfi 

 
Fellesmøte med FAU 1.-7. trinn 

 
Til stede:         

Leder Harald Stuwe (9c), sekretær Tone Størseth (8a), Bjarne Borgan Paulsen (8b), Trine Lise Tonstøl (9a) Lillian 

Sandvik (9b), Trude Engebakken Ausland (10a) og Irene Omdal (10c). Nestleder Gry Elisabeth Edvartsen (10b) via 

telefon. Forfall: Arlyn Wiegel (8c). 

 

 
Oppfølgingssak fra forrige møte i FAU 8.-10.trinn: Leskur ved ferjekaia 

Rektor Marianne Stärk Gurrick opplyser at utbygger ved B13-tomta opplyser at det ønskete 

leskuret vil være på pass om tre ukers tid. 

 

Orienteringssaker v/rektor: 

 Leirskolen for 7. trinn i fjor ble avlyst grunnet koronapandemien, og skoleledelsen 

arbeider for å få til tur i løpet av 8. klasse. 

 

 Fredag kl. 08:30 deltar elever fra Kragerø ungdomsskole i fylkesfinalen i klassequizen på 

NRK radio, med plass i nasjonal finale på tv som premie. 

 

 Tilbakemeldingen fra avdelingen for oppvekst og utdanning i Kragerø kommune etter 

høringsrunden om forslag til endret skolestruktur, viser at det har blitt avlevert grundige 

høringssvar. Synspunkter gjenspeiler mangfoldet representert ved skolen. Nå blir det 

politisk saksbehandling. Informasjon om fremdriften er å finne på kommunens 

hjemmesider: 

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-

alternativer-til-dagens-skolestruktur/ 

 

 Fellessamlinger og julegudstjenesten er avlyst grunnet koronapandemien. Man skal finne 

alternative måter å skape en stemningsfull og rolig førjulstid. 

 

 

1. Sak for felles FAU: Budsjett 2021 

 

Rektor orienterte om den økonomiske situasjonen ved Kragerø skole. Man har hatt nedtrekk de 

siste tre årene, og for 2021 er det lagt opp til at skolen skal finne tiltak for – 3,7 millioner kroner. 

Dette i henhold til ny budsjettmodell med flatt kutt på 4,1 prosent til skole, hvilket utgjør to 

millioner kroner. I tillegg til en redusert ramme i form av vesentlig bortfall i 

integreringstilskuddet fra Imdi. Dette innebærer strenge prioriteringer. Det er allerede stramt med 

hensyn til materiell, og den største posten er lønnskostnader: Lærer- og assistentstillinger som 

ikke er knyttet til vedtak eller elevers rett til lærer i rommet, må vurderes. 

Skolen opplever å være «nede på beinet», og at det nå er kvaliteten som berøres. 

Ledelsen og tillitsvalgte er involverte i prosessen. FAU-lederne er orienterte, og FAUene skal ha 

kjennskap til forlagene.  

http://www.kus.no/
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-alternativer-til-dagens-skolestruktur/
https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-alternativer-til-dagens-skolestruktur/
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Ansatte på Levangsheia skole er orienterte om forslag fra kommunedirektøren om at skolen 

legges administrativt under Kragerø fra neste skoleår. Det innebærer at Kragerø skole ikke 

ønsker redusert ledelse. Rektorene ved de respektive skolene vil i så fall måtte påstarte et arbeid 

for å innlemme Levangsheia. 

Budsjettet vedtas i kommunestyremøtet 10. desember. 

 

FAUene besluttet å levere en felles appell til de politiske partiene (og KV) med henstilling om å 

skjerme Kragerø skole mot ytterligere nedskjæringer. Dette må oversendes innen gruppemøtene 

starter uke 48.  

(Appellen vedlegges referatet.)  

 

Innkomne saker fra klassene: 

 Spisetid: Elever ved 8. trinn oppgir å ha kun 15 minutter til spising. Gis det tilstrekkelig 

tid til å spise, i henhold til nasjonale normer (20 minutter)? Rektor sjekker at det faktisk 

gis, og minner om at det nok kan medgå noe tid grunnet smittevernregler.  

 Avgangsfag 8.trinn - musikk: Er det mulig å dele opp musikkfaget, slik at det ikke blir 

avgangsfag før i 9. trinn? Dette er første året med nye rutiner og karakterer, og 

avgangskarakteren som er gitt så tidlig i ungdomsskolen kan medføre at man ikke 

kommer inn på ønsket linje i videregående. Rektor opplyser at dette har vært diskutert, 

og at faglærer for øvrig må ta det videre i sine fora vedrørende pedagogiske vurderinger. 

Rektor tar perspektivet med videre. 

Andre saker: 

 I fjor arbeidet man med å registrere FAUene i Brønnøysundsregistrene, noe som blant 

annet gir mulighet til å søke ulike tilskudd. De to FAU-lederne sørger for at 

registreringsdokumentene blir undertegnet.  

 FAU 1.-7. trinn ved leder Kari R. Theting har søkt sparebankstiftelsen om midler til 

(reparerbart) utstyr til bruk i skateparken på Kalstad, for å utvide aktiv skolegård-

konseptet. Et eventuelt utstyr kan benyttes av SFO, klasser som skal på tur, i valgfag på 

ungdomsskolen.  

 

 

 
Neste møte:  

Med mindre det er behov for et møte før jul, blir neste møte på nyåret. 

Nærmere innkalling kommer.  

 

 

Referent Tone Størseth 
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