FAU-møte 14.02.2017
Til stede: Tommy, Vibeke, Rexhep, Gro F., Gro H., Heidi, Espen og Geir.

Elevundersøkelsen 5.-7. trinn
Publiseres i april. Gjennomgås på foreldremøtene på 5.-7. trinn.

Foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn
Gjennomgås på foreldremøtene. Svarprosent ca 50 %

Haukerød skole 100 år
Skolen er 100 år 10.januar 2018
FAU skaffer to representanter fra foreldregruppa til komite som skal planlegge feiringen.

Trafikkanalyse Haukerød
Sandefjord kommune inviterer til dialogmøte ang. utkast til trafikkanalyse for Haukerødområdet.
Onsdag 1. mars kl 17.30 – ca 19.30, Haukerød skole.

Behov for utstyr til skolen
Lekehytter/hus til å ha i lekeskogen. (Som på Byskolen) Geir sjekker pris.
Flytting av skaterampe: tilbud på 550 000,-

Overgang fra barnehage til skole
Skolen skal motta utfylte skjemaer om nye elever fra barnehagene innen 1. april hvert år.
Barnehagene leverer i veldig varierende grad. Kvalitetsmessig er også innholdet i skjemaene
varierende.
Skolen har tidligere tatt initiativ til møte med barnehagene, og vil følge opp videre.
FAU sluttfører tidligere arbeid med overgang barnehage/skole.

Spisepause
Rektor mener rammene for spisepausen er gode – 20 minutter spisepause. Men det er viktig at
lærerne legger til rette for gjennomføringen. Alternativt kan skoledagen gjøres lengre for å sikre at

det er nok tid til spising. FAU er positive til en eventuell forlenging av skoledagen og mener det er
viktig at elevene får tid til å spise matpakka.

Nettvettforedrag
Nettvettgruppa kontakter foredragsholder fra i fjor. FAU har fått 20 000 fra NMU øremerket nettvett.

Komiteer/Grupper
FAU opprettet i høst grupper for arbeid med trafikk og nettvett, samt en sosialgruppe. Framdriften i
to av gruppene har ikke vært optimal og FAU-styret foreslår nå å løse opp gruppene og føre arbeidet
tilbake til styret.
Sosialgruppa videreføres, og «sosialt årshjul» med aktiviteter for elevene på Haukerød skole
utarbeides. Årshjulet vil bla. inneholde informasjon om hvilke trinn som har ansvar for hvilke
arrangementer slik at foreldrene er bedre forberedt på eventuelle dugnadsvakter.

