FAU-møte 08.05.2017
Styremøte kl 18-19
Til stede: Tommy, Vibeke, Heidi, Gro F. og Gro H.
Rektor orienterte
Klasserullering:
Rektor har mottatt henvendelser fra noen foreldre. Alle vil få svar.
Prosessen (gjennomføring, informasjonsflyt m.v.) skal evalueres. Arbeidsgruppen vil bli innkalt til et
møte før høstferien for å diskutere hvordan evalueringen bør foregå.
FAU har etterspurt tilbakemeldinger fra klassekontaktene, og har mottatt både positive og negative
tilbakemeldinger. FAU-leder spiller dette inn til rektor fortløpende.
Musikkundervisning:
Elevene skal lære seg å spille på et instrument mens de går på Haukerød skole.
Kulturskolen og Haukerød skolekorps har tatt initiativ til et samarbeid med skolen med tanke på å
kunne tilby noe mer enn kun blokkfløyteundervisning. Tanken er at både skolen, kulturskolen og
korpset stiller med lærere og at tilbudet vil komme fra 3. trinn.
Ikke vedtatt enda.
Elevundersøkelsene:
Resultatet av undersøkelsene er presentert for 5. 6. og 7. trinn. Gode resultater på 5. og 6. trinn. Ikke
like bra på 7. men, men bedre enn ved fjorårets undersøkelse.
Utlysning – avdelingsleder:
Skolen skal ansette ny avdelingsleder på 1./2. trinn.

FAU-møte med foreldrekontakter kl 19-20
Info. fra rektor
Se over.
Haukerød skole 100 år
Forberedelsene godt i gang.
Følgende deltar på vegne av FAU i komiteen: Vibeke, Hege og Jan Einar deltar.
Trafikkanalyse Haukerød
Rapport fra Rambøll inneholder flere gode forslag, som feks. lysregulering i Haukerødkrysset.
Vegvesenet støtter også dette, da det er dette som på best mulig måte hensyntar de myke
trafikantene.
Gangbrua over Raveien er ikke universelt utformet og bør erstattes med lysregulering.
Vegvesenet ønsker innkjørsel til det nye sykehjemmet fra Moveien.

Nye styrerepresentanter til FAU-styret
Årsmøte og valg av nye styrerepresentanter i september. Flere av de nåværende styremedlemmene
går ut, og det er behov for nye. Foreldrekontaktene oppfordres til å spørre om noen av foreldrene på
trinnet er interessert.
FAU er et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Viktig oppgave!
Representanter til Haukerødpriskomitéen
Jan Einar + Gro F.
Natteravn
Trenger representanter fra 7. trinn til å gå natteravn i sentrum 27. mai.
7. trinns foreldrekontakter tar dette opp med foreldre fra sine klasser.
Eventuelt
NMU
FAU har søkt NMU om støtte, og har fått innvilget kr 15 000 til Haukerøddagen, kr 10 000 til
trafikk/sykkelsjekk-kveld for 4. og 5. trinn, kr 20 0000 til nettvettkurs og kr 6000 til disco
Skolen fikk tildelt midler til å anskaffe hjertestarter.
Nettvettforedrag
Vi må tenke på hva vi vil arrangere neste år. Bør være et annet opplegg enn to siste år.

Haukerøddagen
Alt i rute.

