FAU-møte 18.9.2018
Tilstede: Stine Skinlo, Christian Ulvin Berg, Espen Haug-Hansen, Roger Nahlin Jensen, Kristoffer
Svendsen, Leif-Andreas Solbakken, Hanne Marie Skjelbred og Daniel Hanssen
Referent: Christian Ulvin Berg

SAK 1: Styremedlemmer
1. trinn: Hanne Marie Skjelbred
2. trinn: Daniel Hansen
3. trinn: Espen Haug-Hansen
4. trinn:
5. trinn: Kristoffer Svendsen
6. trinn: Stine Skinlo (kasserer)
7. trinn: Leif-Andreas Solbakken
Nestleder FAU: Roger Nahlin Jensen
Leder FAU: Christian Ulvin Berg
Daniel Hansen har også barn i 4 trinn, så vi legger derfor ikke mer innsats i å forsøke å få et
styremedlem fra det trinnet fremover.
Christian sørger for at den formelle registreringen av styret i Brønnøysundregisteret.
SAK 2: Kjernesaker / Arbeidsgrupper
- Trafikk
Christian Ulvin Berg, Susanne Prøsch, Unni Emblem
Komplekst trafikkbilde rundt Haukerød Barneskole. Forsøke å jobb helhetlig i forhold til små og store
tiltak er ønskelig å gjennomføre.
- Psykososialt
Espen Haug-Hansen, Hanne Marie Skjelbred, Christian Ulvin Berg
Saker å jobbe med: klasserullering, nettvett, hjem/skole-samarbeid

- Overgang barneskole / ungdomsskole
Espen Haug-Hansen og Leif Andreas Solbakken.
Jobbe for å sikre en god overgang for barna. Kan leksekurs for foreldre fra og med 5 trinn være
aktuelt for skolen å arrangere?
- Sosialt
Disco. Arrangert 14. september. 309 elever deltok. Forbedringsforslag: bedre tilpasset musikk,
spesielt for den yngste gruppen. I tillegg sikre varslingsrutiner til foresatte, dersom noe skulle oppstå.
Vurdere tryllekunstner igjen til 2019.
Haukerøddagen. Dato er satt til 10.5.2019. Christian Ulvin Berg, Stine Skinlo og Elisabeth Hvidsten er i
arrangementskomiteen. Være tydelige i kommunikasjonen ut fra FAU at alle ved skolen kan bidra
med giveaways etc.
Utekino. FAU Krokemoa har invitert oss med på dette. Mer informasjon kommer.

Dette med arbeidsgrupper tas opp på neste møte med foreldrekontaktene, for å se om flere ønsker å
være med å bidra.
SAK 3: Samarbeidsutvalget
Hanne Marie Skjelbred og Espen Haug-Hansen stiller som representanter fra FAU.
SAK 4: Trafikkdag / Sykkeldag
Unni Emblem, Espen Haug-Hansen og Roger Nahlin Jensen.
Arrangeres på våren 2019.
SAK 5: Mobilfri skole
Bugården Ungdomsskole har innført dette. Hva tenker ledelsen ved Haukerød Barneskole rundet
dette og er dette et problem ved skolen? Fordeler ved en mobilfri skole kan være å redusere risiko
for at bilder misbrukes. Det kan innvirke positivt på det sosiale miljøet i tillegg til at det kan bære
positivt i forhold til fysisk aktivitet. Utfordringer fra skolens side er hvordan dette kan gjennomføres i
praksis. Christian Ulvin Berg tar opp dette med rektor.
SAK 6: Eventuelt
Innkjøp av nettbrett i skolen. Velger skolen riktige leverandører og plattform? Espen Haug-Hansen og
Roger Nahlin Jensen kjenner bransjen og tar dette opp med skolen.
Rødt bygg Runar. Kan dette brukes til å arrangere disco for barna? Eventuelt kan det legges til rette
for filmkvelder på skolen? Kristoffer Svendsen sjekker opp litt rundt dette.

