FAU MØTE 9/9-15
Tilstede:
Heidi Schlottmann, Vibeke Gregersen, Tommy Stokke Viken, Espen Haug Hansen, Sølvi Viken, Gro
Haugland og Gro Fevang
Saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av FaU styre + valg av representanter til FaU fra klassetrinnene
Skolefoto
Prosjekt Nettvett
Oversikt over kontoer tilhørende FAU – Anne grethe
Geir har ordet
Orden på FAUkontoer
Bruk av FAU penger
Annet

1. Valg av FaU styre
Leder: Tommy Viken
Nestleder: Espen Haug Hansen
Kasserer: Gro Fevang
Fast referent: Gro Haugland
Representanter fra klassetrinnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trinn: Gro Fevang
trinn: Vibeke Gregersen
trinn: Gro Haugland
trinn: Stian Olsen (ikke tilstede på møtet og har ikke bekreftet ja på møtetidspunktet)
trinn: Heidi Schlottmann
trinn: Sølvi Viken
trinn: Therese Haugen, Rexhep Rexha (+Kjetil Midkandal, ikke valgt inn i styret, men kan
brukes ved behov) Her var det rift om plassene.

Mailadresser til disse:

Therese Haugen, theresehaugen@yahoo.no
Rexhep Rexha, rexha@online.no
Kjetil Midtkandal, kjetil.midtkandal@sfjbb.net

2. Skolefoto:
Espen har sjekket/fått tilbud fra flere tilbydere. Dårlig erfaring med Fovea – ønsker ikke å bruke disse.
Går for Øystein Nilsen dersom priser/opplegg OK. Foto for alle er et alternativ. Skolen administrerer
selve fotograferingen når tilbyder er bestemt.

3. Prosjekt nettvett:
Haster med å få på plass opplegg her. Heidi, Tommy og Gro sjekker litt rundt for muligheter
førstkommende uke. Kommuniserer på mail med hvilke muligheter som finnes (foredragsholdere,
foreldre osv.) Todelt opplegg, 1-4 trinn og 5-7 trinn. Aktuelle temaer: nettmobbing, skumle nettsider,
hva kan foreldre gjøre, hvilke apper/programmer finnes. Geir nevnte at vi har 15-20 tusen å bruke på
dette prosjekt. Ønskelig med dialogbasert opplegg.

4. Oversikt over FAU – kontoer:






Aktiv skolevei: 30 000,- øremerket
Dugnadskonto: 1 000,Aksjon 2006: 10 592,Melkekonto: ca 23 000 i overskudd + 7 500 som tilhører elevrådet (salg milkshake)
Jubileum: 1 900

5. Geir har ordet:
Skolen er 100 år i januar 2018. Må begynne å tenke på markering av dette snart.
Haukerøddagen: Geir har forslag til rektors rolle. Utdeling av Haukerødprisen. Tenkes utdelt til noen
som har gjort noe ekstraordinært for skolen/elevene. Kriterier må settes. SU, elever, skolen kan være
komite (?). Forslag til kandidater kan legges inn på Web siden.
Elevmiljøet: skolen jobber hardt for et godt elevmiljø – venneuker mm.
Ekstra lærere pga dårlige mattekunnskaper i Bugården krets: Haukerød + Krokemoa er tildelt midler
for å ansette flere lærere i mattefagene. Skal gi bedre resultater de neste 4 år. Midlene er øremerket
matte 1-4 klasse. Haukerød skole ikke mye dårligere en øvrige av byens skoler. Men 10. på Bugården
har vært veldig dårlig.
Foreldrekurs i matte: kommer mest sannsynlig 2016/2017.
Trafikken i Raveien: her ønsker Geir samarbeid/engasjement fra FAU. Naboer i Raveien har tatt
kontakt med skolen og er bekymret for stadig økende trafikk i Raveien. Nåværende bro blir veldig
glatt når det regner og på vinteren. Mange bruker ikke broa når de skal til skolen med sykkel. Vi må
se på andre mulige løsninger. Tommy tar kontakt med «naboen» i Raveien.

Saken vedrørende å mikse/blande elevgruppene flere ganger i løpet 1-7 diskuteres.

6. Orden i FAU-kontoene:
Beholde følgende kontoer:
Aktiv skolevei
Aksjon – finne et mål å gi til, Geir foreslo mars e.l innsamling.

Jubileumskonto
Melkekonto
Dagens FaU konto
Tommy registrerer FaU i Brønnøysund for å opprette kontosystem i banken. Gro Fevang får tilgang til
de ulike kontoene. .

7. Bruk av FAU penger:
Det ble besluttet å arrangere følgende, 27 nov. :

Grøtfest m/nisse. 1-4 trinn – 1 og 2 trinn er ansvarlig arrangør.
Juledisco m/nisse. 5-7 trinn. 5 og 6 trinn er ansvarlig arrangør.
Overskudd av melkepenger brukes til dette.

Det tenkes tilsvarende arrangement til våren.

8. Annet:
Henvendelse til FAU fra klassekontakt i 4B. 14-15 foreldre i klassen ønsker å flytte Haukerøddagen til
høsten og ha arrangement 17. mai. Haukerøddagen er satt og det er ikke aktuelt å endre på dette for
kommende år. Dette blir forklart på neste FaU møte, med klassekontakter tilstede, 6 okt.

7 klasse avslutning – 6 trinn har ansvar for arrangement. Dette har ikke fungert så godt. Må
informeres bedre om ansvaret.

