FAU-MØTE 03.12.2015
Styremøte kl. 18.00
Tilstede: Tommy, Espen, Heidi, Vibeke, Gro F., Gro W. H., Therese, Sølvi, Mona, Geir (rektor).

Rektor informerte:
1. Forskriftsendring vedr gudstjenester.
FAU må avgjøre hvordan skolen skal forholde seg ifht gudstjenester. FAU er positive
til å fortsette med dagens ordning med gudstjenester til jul og påske.
Endring: Alle elever vil få et brev med hjem – foreldrene må melde eleven på. Det vil
også være mulig å melde seg av, og få tilbud om alternativt opplegg.
2. Rektor har brukt mye tid på internkontroll av Haukerød skole ila høsten. Rutiner er på
plass nå. Rektor antar likevel at skolen ikke vil bli formelt godkjent, fordi
kommunelegen ikke vil godkjenne området foran skolen pga støy av hensyn til
elevenes helse.
3. Tidligere plan om å kjøpe inn sklie til blåhvalen, vil ikke bli gjennomført. Dette blir for
dyrt.

Stiftelse av foreningen FAU Haukerød skole
FAU er stiftet som forening.
Gjenstår: Å samle kontoene til FAU. Gro F og Tommy jobber med dette.

Trafikksituasjonen langs Raveien
Kommunen har hatt telling på Raveien.
FAU ber kommunen om innsyn i henvendelser samt svar fra kommunen vedr
trafikksituasjonen på Raveien.
FAU har enda ikke mottatt svar på sin henvendelse til kommunen.

KFU-møte
Tommy deltok.
Anbefalt facebookside: Foreldrenettverk 13+
Nytt KFU-styre valgt
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NMU-møte
Mona deltok
Tema på møtet:
Kjærlighet og grenser – NMU ønsker modernisering av opplegget.
Gapahuken ved Runarløypa – NMU bekostet denne. Den er til bruk for alle.
Lavvo, popcornmaskin, baconcrispmaskin – Bkan lånes hos Runar.
NMU ønsker flere medlemmer.

FAU har fått e-post henvendelse vedr støtte til skoleball
Tommy ber om å få en formell søknad fra den aktuelle klassen.

Møte med foreldrekontaktene kl. 19.00
Besøk fra Kiwanis Club Sandefjord
Kiwanis ønsker nye medlemmer. Les mer om Kiwanis på www.kiwanis.org
e-post: sandefjord@kiwanis.no
Formål: barn og unge
Låner ut idrettsutstyr til barn som av ulike grunner ikke har tilgang på utstyr. Ca 800-1000
elever i Sandefjord har glede av dette hvert år. Kiwanis kan også gi pengestøtte til lokale
arrangementer.

Informasjon fra rektor


Se punkt 1 -3 over.



Haukerødprisen
Målet med prisen: Anerkjennelse til noen som står på ekstra.
En komité skal sette ned kriterier for hvem som kan motta prisen. Prisen deles ut på
Haukerøddagen.
Tommy sender ut mail til alle foreldrekontaktene med spørsmål om noen kan tenke
seg å delta i komiteen. Foreldrekontaktene videreformidler henvendelsen i sine
klasser.
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Evaluering av grøtfest og disco 27. november
Bra oppmøte. Ca 160 deltakere på grøtfest, og ca 90 på disco. Gode tilbakemeldinger fra
elevene.
Lignende arrangement gjentas etter vinterferien.
Forlag til endringer:






Arrangementet bør være mobilfritt
Arrangementet deles opp i tre grupper: 1-2, 3-4, 5-7 trinn.
Disco og pølser til alle gruppene. Enklere å servere pølser enn grøt.
Tydeligere oppgavefordeling for vaktene. Viktig med dørvakter.
Tommy utarbeider vaktlister.
Innspill fra noen av elevene om at det bør arrangeres en aktivitet ila kvelden i tillegg
til disco, feks organisert lek eller annen type aktivitet. Talentiade?

FAU-kontoen: Aktiv skolevei
Forslag til hva pengene kan benyttes til:
o
o
o
o
o
o
o

Skolepatrulje (utstyr)
Holdningskampanje
Gå til skolen-kampanje
Sykkeldag - sjekk av sykler
Reflekser til alle
Sykkellys til alle
Premiering ifht bruk av hjelm, refleks m.v.
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