FAU-møte 11.05.2016
Tilstede: Espen, Tommy, Heidi, Vibeke, Gro F., Kjersti, Sølvi og Gro H.

Signaturrett og vedtaksendring
Vedtektsendring må til: FAU-leder samt ett styremedlem har signaturrett, evt. to av styrets
medlemmer må signere sammen.
Endringen foretas på årsmøtet i september.

Status Haukerøddagen
Alt er i rute – premier, mat, vaktlister.
Gro F sjekker vedr. nattsafe.

Trafikksaken
Henvendelser fra FAU, HNMU og naboinitiativet førte til at kommunen innkalte til et
samarbeidsmøte denne uka. Espen og Tommy deltok fra FAU.
FAU informerte bla. om sitt arbeid med trafikksituasjonen rundt Haukerød skole tilbake til
2004.
FAU Haukerød står sammen med HNMU og naboinitiativet i denne saken og formidlet
følgende innspill til kommunen (disse sendes også kommunen per brev):
1. Automatiske trafikktellinger på Laskenveien, Raveien ved Haukerød skole,
Klavenesveien ved Haukerødkrysset. FAU og HNMU skal godkjenne plasseringene og
tidsrommene for tellingene. I tellingene skal også fremkomme antall tungtransport.
2. Fortau anlegges på Klavenesveien, Runarveien og Laskenveien
3. Oppstramming av krysset Klavenesveien-Natvallveien
4. Rundkjøring etableres i Haukerød-krysset, utrede behov for underganger.
5. Undergang erstatter gangbro ved Haukerød skole
6. Utbedre Kiss n Ride-løsning ved Raveien. Busslomme ved Haukerød skole er for
utydelig, og har ikke snu-mulighet.
7. Ringveien merkes som avlastningsvei for E18, for persontrafikk.
8. Definere aktivitetsøkningen ved utbygging av Haukerød idrettspark. Det må vurderes
om aktivitetsøkningen er forsvarlig i forhold til annen fortetning og kapasitet på
vegnettet på Haukerød.
9. Utrede adkomst og parkering til Haukerød idrettsanlegg direkte fra hovedåre;
Raveien og Innfartsveien, ev. Åsrumveien.
FAU følger denne saken aktivt opp videre.

Trafikkgruppe
FAU har mottatt henvendelser fra to foreldre som kan tenke seg å delta i en trafikkgruppe. I
tillegg deltar Espen for FAU.

SFO
SFO-undersøkelsen gjennomført. En del negative tilbakemeldinger.
Skolen kommer med følgende konkrete forbedringstiltak:
 Brødmat med pålegg hver dag
 Flere fysiske aktiviteter
 Bedre planlegging av aktiviteter – planene skal følges
 DS/nettbrett blir forbudt
FAU har etablert en gruppe som jobber med overgang barnehage-skole. Arbeidet sluttføres i
disse dager. Sees i sammenheng med SFO-undersøkelsen. FAU ønsker å følge opp ifht et
bedre SFO-tilbud. Espen er kontaktperson.

Trivsel og mobbing
Elevundersøkelse gjennomført på 5., 6. og 7. trinn.
FAU ønsker å følge opp, og stiller spørsmål ved hvordan resultatet av undersøkelsen tolkes
av skolens ledelse.
FAU etterspør resultatene av elevundersøkelsene, samt en plan for oppfølging.

Trinnskole
Rektor har tidligere informert FAU om at Haukerød skole ikke skal drives som en baseskole,
men at han ønsker samarbeid på tvers av trinnene av og til.
FAU har fått innspill fra foreldre og elever om at samarbeidet på tvers av trinnene, hvor
elevene ofte jobber i grupper, fører til mye bråk og dårlige arbeidsforhold for elevene.
FAU ønsker å vite mer om hvordan «trinnskole» praktiseres på de ulike trinnene.
Hvilke føringer må lærerne forholde seg til? Foreligger det planer – forutsigbarhet?
Tas opp med klassekontaktene på neste møte.

Natteravn
Det har meldt seg flere foreldre som kan tenke seg å gå natteravn.

Haukerødprisen
Det har vært møte i utvalget. Prisvinner valgt – kunngjøres på Haukerøddagen.

