
Referat fra FAU-møte for 1.-7.trinn for Kragerø Skole,15.10.19 
 

 Oppmøte: 
Alle i FAU for 1.-7.trinn var representert på møte. Samt rektor. 

 

FAU-leder: Silvana Paulsen, mobil: 40462814, mail: silvanapaulsen@gmail.com 

Nestleder: Hilde M. Sandberg, mobil: 92203443, mail: hmsandberg@yahoo.no 

Sekretær: Anja Helen F. Eggum, mobil: 90991458, mail: anjahelen1988@gmail.com 
 

 Saksliste: 

a) Rektor informerer 

b) FAU-saker 

 

a) Rektor informerer: 
- Tar opp viktigheten ved at vi representerer FAU – elevens beste i fokus, samarbeid og 

sikre god informasjonsflyt. 

 

- BLI`ME dansen i år i regi av NRKsuper: tema: Stopp mobbing. Kragerø skole har vært med 

i flere år, men i år på bakgrunn av Ung data undersøkelsen. Kom det frem at det er flere 

elver på Kragerø skole som hevder de ikke har en venn å stole på. S.U/FAU/lærerne og 

representantene for elevrådet på barneskolen og ungdomsskolen har vært opptatt av 

dette og forebyggende arbeid som skal fremme vennskap). 

 

Derfor representere både ungdomsskolen og barneskolen under årets BLI`ME dans. Alle 

sang og danset. 

 

Fokuset er at tema: Vennskap, skal gjennomsyre hele skoleåret. Et tiltak er blant annet at 

alle klasserom får en egen plakat som er utformet av elevrådet: der eleven kan tegne og 

skrive om vennskap. Andre tiltak kommer under: 

 

- Skoleåret 19/20: 

1. skoledag har skolen fokus på fellesskapsfølelsen og at hver enkelt elev skal bli sett. Vi 

starter alltid med oppmøte i store Amfi, før klassende går til klasserommene med sin 

lærer.  

 

I oppstarten er skolen opptatt av å etablere et godt psykososialt miljø og et godt 

læringsmiljø, der det brukes konkrete tiltak for å få til dette. Skolen samarbeider tett 

med PPT, og er med i det som heter: «God Start» prosjektet, som skal bidra til å 

kvalitetssikre overgangen for elever og lærere. Lærere blir veiledet i klasseledelse 

både eksternt og internt, hensikten er å fremme faglige refleksjoner. 

Samt at skole har gode tverrfaglige samarbeid med andre instanser eks. PPT, politi 

m/kontaktperson, BUP og barnevern etc. 
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I år er vi: 497 elever og 102 ansatte på Kragerø skole.  

 Opplæringsloven, §9a, som omhandler elevens rett til et trygt skolemiljø, er noe skolen har stort 

fokus på.  

- Skolens motto: «Tett på eleven» - alltid på toppen. 

- Skolen er opptatt av elevdemokrati i praksis f.eks. gjennomsyrer dette via: årshjulet 

revideres hvert år, kontaktpersoner: FAU, S.U, foreldreråd, klassekontakter, etc 

 

- §9a: oppfølging av opplæringsloven, skolen har gode rutiner på det. 

 

Målet: Null mobbing = tydelige tiltak v/forebyggende arbeid. Samt igangsetting av 

strakstiltak av saker. OBS OBS OBS på nettmobbing (den skjulte mobbingen). 

 

Eks. på forebyggende arbeid er: 

# foredrag av barnevakten.no, fokus på mediebruk (skjult mobbing). Og at skolen er i 

forkant. 

# Spekter –som er en trivselsundersøkelse, som skolen kommer til å begynne med f.o.m 

neste år. Den erstatter trivselsundersøkelsen som elevene kjenner til i dag.  

# Nyhetsbrev hver mnd. Blir sendt til miljøterapeut + FAU-leder. 

 

Fokus på: elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

- Satsingsområder for Kragerø skolene – felles for skolene. 

 

Noen endringsprosesser skjer pga. det er lovpålagt, men skolen setter også inn satsing på 

andre måter internt og eksternt for å sikre kvalitet. 

 

- Kragerø skole er med på noe som heter «Desentralisert kompetanseheving». Målet er 

analyse til endring. 

 

- Kompetanseheving: TPO -Tilpasset Opplæring -> eks. kartleggeren - her må skolen sette 

inn TPO på matte. Ved TPO blir alltid foreldre informert. Det er skolen pliktig til. PPT har 

en egen veileder i TPO. 

 

  

- TIK-modellen (Tidlig Innsats i Kragerøskolene). 

 

- TPO – Kragerø skole jobber med Tilpasset opplæringsbegrepet. Det må være tydelige 

rammer på systemnivå. 

Forståelse av TPO som – faglig progresjon – ut ifra smalt perspektiv eller bredt 

perspektiv. Kragerø skole er opptatt av å ha et bredt perspektiv i sin tilnærming og 

praktisering av TPO.  

 

- Aktiv læring gjennomsyrer den pedagogiske gjennomføringen på skolen. Kragerø skole er 

med i LIV og RØRE prosjektet i Telemark. 

 

- Fokus på å øke kvaliteten rundt SFO. 



Årsplan er i ferd med å bli utformet som et ledd av plan og innhold for SFO i Kragerø 

kommune. Motto: Her har vi det bra, her skal vi være. §9a i fokus. Derfor er det viktig 

med et kvalitetsdokument å jobbe ut ifra. 

  

- Fagfornyelsen trer i kraft fra 2020.  

Fagfornyelsen er et ledd med tiden. Og skolene må følge de samfunnsendringene som nå 

pågår, derfor kommer det nå nye lærerplaner på både grunnskolen og videregående 

skole. 

 

- Som foresatt kan du gå inn på www.udir.no og sjekke ytterligere info om fagfornyelsen. 

                      Verdiløft i den generelle del av fagfornyelsen. 

Når fagfornyelsen skjer i praksis er det viktig for skolen å påpeke at det tar tid med en  

endringsprosess. Det handler om å være i prosessen for å etablere solid kvalitet. 

  

- Vektlegging i den nye læreplanen: 

# demokrati og medborgerskap 

# Bærekraftig utvikling 

# Folkehelse og livsmestring = verdiløft i overordnet del -> læringssyn og elevsyn skal 

implenteres i alle fag. 

 

NYTT PÅ AVDELINGENE: 

3.-10.-trinn har egen Chromebook. 1. og 2. klasse har et klassesett på deling. 

- Svømmeopplæring på skolen: en lærer har vært på kurs på noe som heter «Easy swimming». Det 

omhandler svømmeopplæring for minioritetspråklige elever. 

-  Kragerø skole har fått en egen miljøterapeut for 1. trinn. 

- 4.trinn uteskole 

- 5.-7-trinn to-lærersystem. 

7. trinn: fortsetter med praktisk tilnærming i KUHA og i mat – og helse. 

8.-10.trinn: 

8.trinn – leseveileder. 

9. trinn styrking i engelsk (to-lærersystem). 

10. trinn styrking i matte (to-lærersystem, samt kursvirksomhet i regi av lærerspesialist i 

matematikk). 

 

FORTSETTER SOM FØR: 

STL+. 

God-Start samarbeid med PPT 1—5.trinn + 8. trinn. 

Aktiv skolegård for 1.-7.trinn. 

http://www.udir.no/


Og aktiv skolegård, som videreutvikles for 8.-10. trinn. 

 

Nøtter for Kragerø skole: enhet for oppvekst. 

Det Kragerø skole vet, er at det blir en reduksjon i budsjettet, mer konkret vet vi senere. Politisk 

gjennomgang først. Konsekvensene for Kragerø skole kommer skolen frem til ved neste møte. Legges 

da frem som en sak.  

 

b) FAU-Saksliste: 

FAUS egen konto: er nå på 76 000 kr. FAU vil nå bli registrert i Brønnøysunds registeret 

som et eget foretak. Også da lettere mtp. Vipps muligheter til Kragerø skoles dag. 
 

- Klasser kan søke om et beløp til opp mot 500 kr per klasse i året. Men det kan også søkes 

om andre midler som går til eleven div. f.eks til aktiv skolegård (penger til utstyr). 

 

- FAU- ønsker å synliggjøre i større grad hvordan FAU pengene forvaltes. 

 

- Pengene fra Kragerø skoles dag, de skal brukes symbolt: for eks. Jomfrulandsturen for 1.-

4.trinn. 

 

- Mellomtrinnet: Ønsker og trenger to nye symaskiner. FAU ønsker å bidra med 4000 kr.  

 

- Jomfrulandstur til våren for 1.-4.trinn blir disponert 10.000 kr. 

 

- 10.trinn får 5000 kr til avslutning (etter fest) 

 

- Vi i FAU kommer il å begynne planleggingen av Kragerø skoles dag tidligere enn i fjor. Det 

blir dermed satt av møtetid til det allerede i Januar. Slik at arbeidsmengden frem mot 

dagen blir mer jevnt fordelt. 

 

- Innspill fra andre klasser: Tak ute. Hva kan man få lov til å sette oppe? 

 

Enhet for Eiendom har ansvar for dette. Og tak er allerede med i budsjettet, men det er 

ikke der det brenner nå. Venter på en oppdatering, da det er under prosess. 

 

- Nye Ute-hagen. Lærer må alltid være til stedet med elevene. Et ledd av 

undervisningsrom, men kan brukes og til spising hvis lærer er med. 

 

- Tilbakemelding om tidsbruk på mattid på småskoletrinnet. Skolen følger 

helsedirektoratesretningslinjer på 20 min. Og noen klasser tilpasser etter elevenes 

behov. Foreldre som har barn som trenger ekstra tid på å spise, tar dette opp med 

kontaktlærer på trinnet/klassen det gjelder.  

 



- FAU har fått litt gratis skolesaker fra Kiwi Kalstad, som FAU forvalter til Kragerø skoles 

dag blant annet. Også snakk om at SNO nivå 1 og 1. trinn skal få gratis bokbind. 

 

 

 

 

Referent: Anja Helen F. Eggum.  


