FAU-møte 09.01.2017
Styremøte kl 18.00-19.00
Til stede: Silje, Vibeke, Tommy, Gro F., Heidi, Espen. Gro H., Christian

Status Haukerøddagen
Alt er i rute. Mange premier er skaffet.
Overgang barnehage-skole
Oppfølging av tidligere FAU-sak. Hvordan oppfattes overgangen mellom barnehage og skole
av elever og foreldre?
Hvordan tas barna imot og følges opp i SFO, hvordan tas barna imot i 1. klasse,
garderobeplasser, gjennomføring av fadderordningen, leksemengde mv.
Tas videre i SU på møtet 31.01.17
Haukerød skole 100 år neste år
Rektor ønsker samarbeid med foreldrene om planlegging av feiringen.
Nettvettgruppa
Gruppa har kontaktet flere tilbydere av nettvettkurs. Viktig at elevene inkluderes i
opplegget, og at dette blir et tilbud til både foreldre og elever.
Mulig samarbeid med Krokemoa. Heidi sjekker med FAU-leder der.

Høring - Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord.
Tommy videresender høringsbrevet.

Møte med foreldrekontaktene fra kl 19.00
Ny klasseinndeling etter 1. og 4. trinn
Rektor ønsker samarbeid med en gruppe foreldre om selve gjennomføringen av
klasseinndelingen. Gruppa skal jobbe sammen med skolen om kriterier for gjennomføringen,
og vil ha mulighet til å påvirke denne.
Gruppa har allerede foreldrerepresentanter fra 1. trinn, og det er også ønskelig med
representanter fra 2., 3. og 4. trinn. Flere foreldre meldte seg ila møtet.
Møtet mellom arbeidsgruppa og rektor er 17.01.17 kl 18.00
Kommunikasjonsplan, gjennomføringsplan og tydelighet etterspørres fortsatt og det
forventes tydelig informasjon fra rektor til gruppa på møtet 17. januar.
Risikovurdering er tidligere etterspurt.
Som et supplement til arbeidet i gruppa kom det også forslag om å snakke med foreldre og
lærere som har erfaringer fra tidligere rullering på klasser ved Haukerød skole.

Trafikksaken
Runar - endringer i reguleringsplanen. Privat idrettsungdomsskole med 180 elever.
Trafikkgruppa følger opp: Målet er å sikre skoleveien. Sikre forsvarlig trafikkavvikling.
Skaterampe
Kommunen vil ikke dekke flytting av rampen som vil komme på ca 500 000 kr, men ønsker å
bidra med 150 000 kr. Skolen bidrar med 50 000 kr.
FAU ønsker at det bygges en ny rampe bak skolen da dette er billigere enn flytting.
Tas opp i SU
Mulig å søke Sparebankstiftelsen og NMU om penger.
Halvårsvurderinger
Halvårsvurderinger er mottatt. Flere foreldre melder om gode halvårsvurderinger med
konkrete fremovermeldinger. Mens andre oppfatter kvaliteten og detaljnivået på
halvårsvurderingene som veldig varierende og etterlyser mer konkrete fremovermeldinger.
Enkelte reagerer også på bruken av faguttrykk i vurderingene (eks: «skriv tall på utvidet
form»). Det er viktig at halvårsvurderingene bidrar til å hjelpe foreldrene med å hjelpe
elevene. Da er det viktig at vurderingene er konkrete og skrevet på et språk foreldrene
forstår.
Matteprosjektet
Positivt at Haukerød skole er med i matteprosjektet.
FAU har jevnlig kontakt med rektor for å følge opp, og ber om info om hvilke konkrete grep
som er tatt i matteundervisningen.
Mobbing
Trivselsledere innført for å bidra til å styrke sosiale relasjoner mellom elevene.
Har skolen satt i gang andre tiltak for å bekjempe mobbing? FAU følger opp med rektor.

