FAU – MØTE
Dato: 14.03.2019
Tilstede: Kristian, Espen, Roger, Hanne Marie

Agenda:
Info fra Geir (rektor)
Elevundersøkelsen: Informerer om elevundersøkelsen for 2019. Ligger i skoleporten.no
1 til 5 indeks. 5 er høyest.
- Tidenes beste resultat på 7. trinn. På eller over indeks sammenlignet nasjonalt.
Mobbeprosent 1,9%
- 6. trinn, noe svakere elevundersøkelse. I prosess med lærere, elever og foreldre.
Mobbeprosent 7,8% (4 elever). Jenter har en høyere andel.
* Er tiltak og oversikt over dem det gjelder. Oppleves som god kommunikasjon fra lærer til
rektor/ledelse. Hendelser blir fanget opp.
Foreldreundersøkelsen: Scorer marginalt under landsgjennomsnittet, men ikke under standardavvik
på 0,3%. En av skolene som har best resultat på svarprosent ca. 50%. Jevnt over bra tilbakemelding.
Samarbeidsutvalget v/Haukerødprisen: Løfter en sak over til FAU => Haukerødprisen. Ønsker at FAU
skal lede prosessen. Skal den deles ut hvert år? Naturlige kandidater? Hvert andre år?
Innspill til kandidater leveres kontoret innen 09. mai.
Innstilling: FAU mener det er grunnlag for å dele ut denne årlig. FAU er positiv til at denne deles ut i
2019. Kristian melder dette til SU og legger dette Haukerød gruppen.
Elevrådet: Lyst på skolegenser. FAU må bestemme/betale om dette er aktuelt. Genser ca. 200
kroner, T-shirt ca. 120 kroner. Ca. 14 stykker totalt.
Ikke støttet tidligere av FAU pga likhetsprinsippet -> alle eller ingen (400 elever).
Trafikk: Delagasjon fra kommunen for å se på broen. Hadde med seg varmematter og sklisikring for å
sjekke muligheter. Foreldre er synderne med å krysse veien uten å bruke broen, gjerne hånd i hånd
med sine barn.

Trafikkdag
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.

Haukerøddagen
Dato er 4.mai.
Ane, Stine, Elisabeth, Kristian og Helene er i gruppa. Godt i gang med planlegging. Fått inn endel
premier. Espen bidrar også.

