
 

Referat til FAU- møte: 1.-7. trinn 
 

Dato:  Tirsdag 26.02.19 

Tidspunkt: 19 - 21 

Sted:   Kragerø skole, rektor sitt kontor. 

 

 

 

 

Saksliste: 

• FAU leder åpnet møtet med forhøring om det er interesse for: 

- Kommunal FAU: Kragerø-FAU ønsker ikke flere ledd, mer møtevirksomhet. 

Fau-medlemmer mener det er nok med å holde fast i sakene rundt Kragerø 

skole. Men er positivt mot samarbeid på tvers av skolene dersom saker krever 

det. 

- Saker som ønskes å ta opp på trafikksikkerhet møte den 6. mars: FAU-

medlemmer ønsker å ta opp en sak vedrørende brøyting om det er mulig å gjøre 

noe med brøyting situasjon - ikke alle veiene blir likt prioritert. På skolevei 

hvor elever går på skole, er det bratte snøkanter. Når biler kommer, går elevene 

opp mot snøkanten for å vike for bilene. Dette er veldig skummelt dersom 

elever uheldig ramler, vil de gli rett ned inn under bilen. 

- Forespørsel fra foreldre til skole i forhold til praktisering av "Liv og Røre": 

Marianne sender ut forespørsel til alle klasselærer fra 1-7. trinn i forhold til 

hvilke klasse som praktiserer dette samt hvor ofte i uken blir dette praktisert. 

FAU får konkret svar til neste møte. 

 

• Nytt fra skolen v. Marianne. 

• Foreldremøte vedrørende elever med dysleksi med Dysleksi Norge, var 

veldig vellykket. Forhøring om det er ønskelig med et foreldremøte til. 

FAU ønsker et foreldremøte til med dette som temaforslag: spill og sosial 

medie. Marianne tar dette videre, FAU vil få tilbakemelding. 

• Høring: revidering av SFO- vedtekter sendes til FAU-leder. 

• Infomasjon om virksomhetsplan, hvordan skal skole drives til neste skoleår 

samt tiltak og tilretteleggingsplan. 

• Planlegging av nytt skoleår:  

   - Oppfølging fra elever med dysleksi-møtet: skole ønsker å fange opp    

elever med dysleksi så tidlig som mulig, dermed ønsker Marianne å styrke 

ressurs på småtrinnet til neste skoleår. 

      - Triangulært analyse av resultater- analysemodell: å analyseresultat for å 

treffe tiltak. Denne modellen tas i bruk til neste skoleår. 

 

      FAU blir orientert når planer er ferdige. 

 

• Tilsyn fra fylkeskommunal miljørettet og helsevern. Tilsynet omfatter alt 

av skole miljø. Dersom det vises noen avvik, blir det en skriftlig rapport 



sendt til kommune hvor kommunen plikter til å lukkes disse. 

• Lekse fra Ungdata-undersøkelsen: for å oppnå noe konkret, blir tema 

“vennskap” valg ut som utviklingsområdet. FAU har fått som oppgave å 

komme med forslag på hva og hvordan elever, forelder, skole som FAU 

selv kan gjøre for å hjelpe elevene til å oppleve et godt vennskap. Punktene 

tas opp i SU-møte, deretter blir disse vedtatt og satt opp på plakater av 

elevrådet. Plakatene blir hengt opp i skoleområdet. 

 

• Elevundersøkelsen v. Marianne. 

            Avslutnigvis blir reultatene fra elevundersøkelsen for 2018 presentert.                         

     Foreldrene som ønsker å se resultatet, kan se det her: www.skoleporten.no.  
 

Neste møte er den 29. april kl.19- 20. Saker meldes til FAU- leder på mail (eller 

Facebook FAU 1-7) i forkant av møtet 
 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

____________________ 

Rita Santalad Michelsen 

http://www.skoleporten.no/

