FAU – MØTE
Dato: 23.05.2019
Tilstede: Kristian, Roger, Hanne Marie, Stine, Kristoffer, Leif-Andreas

Info fra Geir om blant annet foreldreundersøkelsen i forbindelse med klasserulleringen
Geir informerer om resultatet fra foreldreundersøkelsen med tilhørende kommentarer. Det er levert
eget resultatskjema av Geir før FAU møtet.
Ikke entydig hverken fra elever eller foresatte der andelen fornøyd/nøytral er 75%.
Lærere er positive men ønsker ikke fast bytte etter 1. eller 4 trinn. Men en mer fleksibel ordning.
Som i forbindelse med skifte av lærere.
Se nærmere på undersøkelsen i FAU møte til høsten. Klasserullering har vært i 3 år. Ny rektor Cecilie
Groll Pettersen vil også være en faktor om ordningen fortsetter.
Det er bestemt at det også vil bli klasserulerering 1 år til. Elever vil bli fulgt opp med
triveselsprogram.

Div. fra Geir
Skal Haukerød være en leksebevisst skole? Dvs mer tilpasset lekser.
Omtale av Haukerød skole har bedret seg og elever ønsker å gå her. Flere kommer fra privat skoler,
samt de som bor på grensen til annen skole.
Alle som går på Haukerød i 7. klasse starter i utgangspunktet på Bugården. Det kan søkes til andre
ungdomskoler om dette er hensiktsmessig ref. avstand o.l.
Elevundersøkelsen viser at mobbeprosenten har sunket til 1,9% på 7. trinn. Det er skolen stolt av.
Det merkes på skolen at utfordringer rundt mobbing har sunket betraktelig. Foreldre skal fortsette å
passe på.
Bra søkermasse av lærere, mange lærere ønsker seg til Haukerød skole.
Veikryss foran skolen => mange elever bruker overgangen ca 100 elever daglig. Viktig med sikker
overgang og det skal være en utredning for løsning. Bro kan også komme tilbake.
FAU takker Geir for godt samarbeid.

Trafikkdag. Er dato satt for dette?
Kommer tilbake med dato.
Jan Olof Gulbrandsen er villig til å være med, forbehold om dag.
Han har endel utstyr og kan også bidra med innspill til selve planleggingen.
Mandag er den beste dagen for han.
Atle far til Håkon i 3C som jobber i politiet kan også bidra.
•
•
•

Trygg trafikk støtter med reflekser.
Kommunen deler ut sykkellykter.
Sjekkliste av elevene, med litt saker som kan settes på syklene.

Dato: September 2019.

Haukerød dagen - Oppsummering og tilbakemeldinger
Solgte for ca. 33.000,- med overskudd ca. 26.000,Sette dato tidligere, også avklare vakter, sukkerspinn kø -> kjøpe en til 4.5 tusen., lånte slush maskin.
Ønskelig med flere til nedrigging. Involvere 7. trinn elever. Sette opp flere poster.
Betale alt via vipps? Forsøke å gjennomføre mest mulig uten kontakter.
Linglem stall, fikk ikke svar fra dem. Var ikke med på Haukerød dagen i år. Eventuelt sjekke andre
rideskoler/staller. Var nok premier, men må fylles på for neste år. Loddet ut 15 premier.
Alt i alt bra gjennomført.

Forslag til møtedatoer for neste skoleår
• 26.08 med foreldrekontakter
• 10.10
• 19.11 med foreldrekontakter
• 16.01
• 13.02 med foreldrekontakter
• 26.03
• 23.04 med foreldrekontakter
• 02.06
Sjekk datoer og gi tilbakemelding til leder.

Årsmøte 2019 - Dato og styresammensetning
11. september årsmøte
Stine 7. trinn
Kristoffer 6. trinn
Espen 4. trinn
Daniel 3. trinn
Hanne 2. trinn
Roger trekker seg som nestleder.
Trenger å dekke alle trinn: mangler styremedlem fra 1 og 5 trinn.

