FAU-møte 22.10.2018
Styremøte kl. 18:00-19:00
Tilstede: Stine Skinlo, Christian Ulvin Berg, Espen Haug-Hansen, Kristoffer Svendsen og Hanne Marie
Skjelbred
Foreldrekontaktene møtte kl. 19:00
Referent: Christian Ulvin Berg

SAK 1: Hjertesone / Trafikk
Gokstad barneskole har blitt Sandefjords og Vestfolds første Hjertesone-skole. Trygg Trafikk med
flere står bak Hjertesone, som handler om å gjøre det tryggere for elevene å gå eller sykle til skolen.
Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må
tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole. Det er mye fokus på trafikk i
Sandefjords Blad nå og vi på Haukerød Barneskole kan bidra med å fortsette å bidra med saker, så
fokuset vedvarer. Forslag til saker som kan lages sammen med Sandefjords Blad er UP med
trafikkontroll, Refleksbruk og allmøte om trafikk 20. November.
20. November kl 1830 blir det allmøte om trafikksituasjonen rundt Haukerød Barneskole. Hans
Hilding Hønsvall - KRF og Leder for hovedutvalget for samferdsel i Vestfold Fylkeskommune, Bjørn
Ole Gleditsch - Høyre og Hilde Hoff Håkonsen – Arbeiderpartiet har bekreftet at de kommer på dette
møte. Målet fra vår side blir å oppdatere politikerne på den farlige trafikksituasjonen rundt vår skole
og forhåpentligvis kan det bidra til at de vil gjøre tiltak for å bedre situasjonen. Møtet blir på
personalrommet på skolen og alle er velkommen.
Vi diskuterte litt om mulighetene for å sette opp skolepatruljer. Dette kan ikke skolen bidra til, så det
må såfall settes opp av oss foreldre. Vi kunne eventuelt spurt pensjonister om de kunne bidratt til
dette.
SAK 2: Kjernesaker / Arbeidsgrupper
- Trafikk
Birte Svenssen ville gjerne være med i denne arbeidsgruppen. Gruppen består dermed av:
Christian Ulvin Berg, Susanne Prøsch, Unni Emblem og Birte Svenssen.
Komplekst trafikkbilde rundt Haukerød Barneskole. Forsøke å jobb helhetlig i forhold til små og store
tiltak er ønskelig å gjennomføre. Har som mål at Haukerød Barneskole skal bli en Hjertesone-skole.
- Psykososialt
Hanne Marie Skjelbred og Pernille Brastad Bernhardt ville gjerne være med i denne arbeidsgruppen.
Gruppen består dermed av: Espen Haug-Hansen, Hanne Marie Skjelbred, Leif Andreas Solberg, Hanne
Marie Skjelbred og Pernille Brastad Bernhardt

Saker å jobbe med: klasserullering, nettvett, hjem/skole-samarbeid, overgang barnehage –
barneskole og overgang barneskole – ungdomsskole.
- Sosialt
Ane Pedersen ville gjerne være med i denne arbeidsgruppen.
Gruppen består dermed av: Stine Skinlo, Christian Ulvin Berg og Ane Pedersen.
I tillegg er Elisabeth Hvidsten med i arrangementskomiteen for Haukerøddagen 2019. Datoen er satt
til 10. Mai.
Utekino. FAU Krokemoa har invitert oss med på dette. Dato 29. November. Blir det ok vær, så blir det
utekino ute på Krokemoa Barneskole. Er været dårlig blir det inne på Haukerød Barneskole. Mer
informasjon kommer.
SAK 3: Søknad om midler til filmkveld fra 2. trinn.
Søknad om midler til saft og popkorn til filmkveld for hele trinnet 21. November. Søknaden
godkjennes med begrensning oppad til kr. 25 pr elev.
SAK 4: Skolegensere & skolefoto
Saken tas på neste styremøte.
SAK 5: Eventuelt
Hanne Marie Skjelbred informerte om naboklager fra i sommer. Videresender epost til Christian Ulvin
Berg, som tar dette opp med rektor.

Rektor Informerte om:
Overgangen barneskole – ungdomsskole.
Inndeling av klasser gjøres etter samme metode, uavhengig av om elvene kommer fra Haukerød eller
Krokemoa.
Rektor informerte om årshjulet for hvordan de jobber måned for måned for eleven på 7 trinn. Barn
med oppfølgingsbehov tas det ekstra hensyn til.
Rektor ved Bugården Ungdomsskole inviteres til et oppfølgingsmøte 8. januar.
Skolestruktur for fremtiden
Avisoppslag hvor 8 barneskoler er forestått nedlagt/slått sammen. Haukerød Barneskole er ikke
berørt av dette. I forbindelse med at kommunene nå planlegger en ny skolestruktur i kommunen, så
må vi være obs på forslag til eventuelle justeringer av skolekretser.

