FAU-møte 13.10.2016
Tilstede: Tommy, Espen, Silje, Gro F, Gro H, Vibeke, Rexhep

1.

2.

Info fra rektor v/Tommy


Skateområdet: Blir ikke flytting av rampe foran skolen, men kanskje en ny rampe bak
skolen. Mulig utfordring med støy fra rampene mot naboene.



Ansvarlig for matematikkprosjektet er for tiden sykmeldt. Rektor tar over ansvaret
sammen med avdelingsleder Hans Christian.
Usikkerhet vedr. gjennomføringen av familiekveldene.
FAU: Hva går matteopplegget ut på? Har informasjonen vært god nok? Har det vært
gjennomført kurs for foreldrene? Tommy følger opp.



Skolen jobber videre med trivsel.
Info fra trafikkgruppa

Gruppa har hatt ett møte, og er i gang med arbeidet.
 Lager en oversikt over hvilke kryss/overganger som er farlige.
 Samler dokumentasjon
 Ber om ny telling
 Planlegger flere henvendelser til kommunen
 Planlegger en trafikk-kampanje/trafikk-kveld (FAU har fått penger av NMU til dette
formålet)
3.

Info fra sosialkomite

Det blir arrangert diskotek 18. november: 1.-3. trinn og 4.-7.trinn. Servering av pølser og
brus, DJ m.v.
Haukerøddagen 2017 er under planlegging
4.

Info fra komite for trivsel

Jobber med nytt nettvettkurs over nyttår.
5.

Bruk av Haukerød skole sin offisielle Facebookside

Den offisielle facebooksiden bør ikke benyttes til «reklame» for arrangementer arrangert av
andre enn skolen/FAU. Tommy gir rektor tilbakemelding.

6.

Vennebenk/trivselsbenk

Forslag om vennebenk oppe til vurdering.
Viktig at en eventuell vennebenk følges opp av voksne, og at dette blir en del av
trivselsleder-prosjektet.
FAU er kritiske til forslaget da det har vært prøvd tidligere ved SFO uten gode resultater, og
fordi erfaringer fra andre skoler som har prøvd dette viser at vennebenken har blitt en
«mobbebenk».

7.

Eventuelt

Info fra forrige SU-møte:
 Ny leder i SU: Kjell-Arne
 Elevundersøkelsene
 Overgang barneskole-ungdomsskole

8.

Drøfting/innspill til komite for rullering ved overgang til 2. og 5. trinn.

FAU har gitt tilbakemelding til rektor om uklar eller for lite informasjon til foreldrene.
Foreldrene etterlyser argumentasjon og forskning på tema.
Hvorfor skal dette gjennomføres? Hvordan skal det gjennomføres?
Etterspør gevinsten ved gjennomføring av rullering.
Rektor ønsker et snarlig møte med gruppa.

