Referat fra FAU-møte 02.12.2015
Tilstede: Sølvi, Heidi, Gro, Therese, Gro, Tommy, Vibeke
Fraværende: Espen

Stiftelsesmøte
FAU stiftes som forening.
Tommy sender søknad til Brønnøysundregistrene.
Vedtektene vedtatt. Vedtektene kan endres på årsmøtet i september.

Dropbox
Tommy har opprettet dropbox, for deling av dokumenter.
www.dropbox.com

Oppdatering fra SU-møte
Elevrådet:


Ønsker flere arrangementer (som for eksempel Haukerøddagen og vanndag) sklie på
blåhvalen, planker i lekeskogen.

Rektor:





Overskudd på kr 500 000. Skal bla gå til ny skolefane, projektorer, nye PCer, sklie på
blåhvalen, nye reoler til klasserommene, lydanlegg i gymsalen.
Det blir bokdag i midten av november. Rektor varsler også lusekampanje, og kjøper inn
lusekammer til alle.
Ser resultater av jobbing med psykososialt læringsmiljø og trivsel. Nedgang i antall elever
som svarer at de føler seg mobba.
Matteprosjektet Bugården krets er i gang. Ikke alle lærerne er på plass før til våren.

SFO/Kjell Arne:



Innspill om å få til en skøytebane på skolens uteområde. Ingen løsning foreløpig.
Ser gode resultater etter at SFO ble splittet opp. Det er roligere, og lettere å ha oversikt over
barna.

Grøtfest/Disco
Status:
Har fått kontaktinfo til alle foreldrekontakter. Info er sendt ut til alle. Vaktlister under utarbeidelse.
Anne Grete sørger for at invitasjonene kommer ut til elevene (Tommy informerer AG).

Nettvettkampanje
Bestilt til 1. og 2. februar, med opplegg for alle foreldre og elever i 4.-7. trinn.
Opplegg for de laveste trinnene organiseres av lærerne.

Skolefoto
9. og 10. november. Det tas gruppebilder av alle trinn, samt portrettbilder av elever ved 1. trinn.

Trafikksituasjonen langs Raveien
Brev sendt kommunen for tre uker siden. Tommy purrer.

Haukerødprisen
Prisen skal gå til en person som har bidratt positivt til elevenes miljø rundt Haukerød. Prisen skal
deles ut på Haukerøddagen.
Rektor ønsker at FAU skal sette ned en komite som skal jobbe med noen kriterier/retningslinjer for
dette. Dette tas opp på neste FAU-møte hvor alle foreldrekontaktene deltar.

Aktiv skolevei-pengene
30 000 på konto.
Forslag:




Premier for å gå/sykle til skolen.
Spørre politiet om de vil komme og snakke med elevene om trafikksikkerhet.
Utstyr til skolepatrulje (dersom dette er aktuelt).

Ønsker flere forslag på neste FAU-møte med foreldrekontaktene.

Kiwanis Club Sandefjord
Ønsker å komme på et FAU-møte for å presentere seg og rekruttere medlemmer.
Kiwanis inviteres til neste FAU-møte.

Eventuelt


NMU inviteres til neste FAU-møte.

