
REFERAT – FAU-MØTE KRAGERØ SKOLE 26.10.2021  
 

Felles saker:   
1. Rektor innledet med orientering, og plan for arbeid med verdier i overordnet del av 
lærerplan. Overordnet tema er «Menneskeverdet» og det ble bl.a. vist en filsnutt for å 
belyse dette, samt at FAU-medlemmene ble oppfordret til å diskutere litt med sidemannen 
hvordan vi møter barna i vanskelig situasjoner.  
  
2. Videre ble det under fellesmøtet orientert om noen av de kommende oppgavene for 
FAU, herunder lysfest, Kragerø skoles dag, skoleballavslutning og trafikkaksjon. Flere meldte 
seg til de ulike rollene og disse sakene ble ytterligere diskutert på de trinnvise møtene etter 
fellesmøtet. (se også oppsummering av FAU-leder)   
 

Møte FAU 1-7. klasse:   
Etter fellesmøte gikk FAU-medlemmer for 1.-7. trinn til Oasen og fortsatt med de sakene som 
gjelder for oss.   

 

1. Arbeid med verdier i lærerplanen - Hva er «menneskeverd»  
Svar på spørsmål 1-3 i under «oppdraget» for skoleåret 21/22, ref innkallingen skal besvares fra 
foreldregruppa. Det ble bestemt at vi snakker sammen FAU-medlemmer trinnvis og lager et 
utkast til svar som vi legger frem for foreldregruppa via e-post/facebook for å høre om det er 
noen som har videre innspill derfra. Resultatet av dette sendes Natalia senest 4. 
november. Natalia samordner svarene og sender videre til rektor/skoleledelsen innen fristen 
som er 5. november.   

 

2. Kragerø skoles dag   
Kragerø skoles dag avholdes neste gang i juni 2022 og er den viktigste inntektskilden for 
FAU.  Det må forespørres foreldregruppa om det er øvrige derfra som kunne tenke seg å være 
med i arbeidsgruppen. Det foreligger allerede fastsatte oppgaver fordelt pr. trinn.  
  
Vi vil også trenge gevinster til utlodning denne dagen. Har noen kontakter i næringslivet som kan 
forespørres?  Viktig å så denne tanken allerede nå, slik at vi kan tenke igjennom dette til neste 
FAU-møte.   

 

3. Trafikkaksjon   
Dette antas å være satt opp til uke 49 og uke 10. Natalia vil komme tilbake til og legge ut mer 
informasjon om dette og hva/hvilke oppgaver som da må gjennomføres.   

 

4. Trafikkplan   
Det har vært reist spørsmål om man ønsker å arbeide med å etablere en såkalt «hjertesone». 
FAU-medlemmene var enige om at man ikke anser det som mulig å få med kommunen 
på å gjøre ytterligere endringer i trafikkmønsteret eller gjøre områder bilfrie.   

 

Derimot er man enige om at etablering av såkalte «drop-soner» vil være en god ide, herunder 
eventuelle andre virkemidler for å gjøre foreldre mer bevisste de negative følger av bilkjøring 
forbi skoleområdet.   

 

 Sekretær FAU  
Astri Ellegård-Jacobsen   


