Referat fra FAU-møte 14.04.2016
Styremøte kl 18.00 – 19.00
Tilstede: Vibeke, Tommy, Sølvi, Kjersti, Gro H., Gro F., Heidi, Rexhep, Espen.
Møte med klassekontaktene fra kl 19.00

1.

Haukerødprisen

Komiteen har hatt sitt første møte. Kriteriene for hvem som kan motta prisen er vedtatt.
Kriterier:
-

En person som sprer glede rundt seg
En person som tar i et ekstra tak i og rundt skolen/elever
En person som over lengre tid har engasjert seg i skolen/elevenes hverdag
En person som har gjort et solid bidrag i og rundt miljøet ved Haukerød skole
En som gjør at flere elever har det bra på skolen

Komiteen består av 6 medlemmer: Rektor, SU-representant, elevrådsleder, FAU-leder, FAUrepresentant, NMU-representant.
Tegnekonkurranse gjennomført på alle trinn, og vinnertegning er trukket. Tegningen skal benyttes
som diplom. Prisen blir delt ut på Haukerøddagen.
Ny tegnekonkurranse gjennomføres årlig.

2.

Facebook-retningslinjer

Publisert på FAUs hjemmeside, og skal også inn i startmappa til førsteklassingene.

3.

Tilskudd fra NMU

Årsmøte i NMU er avholdt. Kun FAU hadde søkt om penger denne gangen.
FAU fikk alt vi hadde søkt om - i overkant av kr 50 000, som bla skal brukes til å arrangere
Haukerøddagen, grøtfest, disco, nettvettkurs og sykkelsjekk-kveld.

4.

FAU representanter i NMU

Tommy representerer FAU. Heidi er vara.

5.

Trafikksituasjonen

FAU har enda ikke mottatt svar på vår henvendelse til kommunen. Tommy har nå tatt kontakt med
saksbehandler på tlf, og har blitt lovet et svar.

FAU tar initiativ til å opprette en trafikkgruppe på Haukerød. To foreldre som tidligere har henvendt
seg til FAU ang trafikksituasjonen, involveres i gruppa. Arbeidsgruppen jobber for å trygge
sikkerheten rundt skoleveien og nærområdet til Haukerød skole.
Gruppa trenger flere medlemmer. Klassekontaktene oppfordres derfor til å sjekke i sine klasser om
det er foreldre som kan tenke seg å bidra i gruppa.
Det finnes også midler på konto som er øremerket trafikktiltak.

6.

Fokus på trivsel og mobbing

FAU-leder har jevnlig kontakt med rektor ang. oppfølging av trivsel og miljø på skolen.
FAUs mål er å engasjere foreldrene så mye som mulig. Ved behov, ta gjerne kontakt med FAU, eller
med rektor direkte.

7.

SFO

Det har kommet tilbakemeldinger fra flere foreldre om at forventningene til SFO ikke samsvarer med
tilbudet. Tilbakemeldingene dreier seg om både program/aktiviteter, matservering og trivsel.
SFO-undersøkelse gjennomført, men resultatet er ikke klart enda.

8.

Eventuelt
-

Nettvettkurs gjennomført. Oppmøtet kunne vært bedre.
Elevundersøkelse gjennomført på 7. trinn. Resultatet ikke klart enda.
Foreldre på 6. og 7. trinn går Natteravn 28. mai kl. 23.00-03.00. Klassekontaktene på 6. og 7.
trinn gir FAU tilbakemelding om hvem som stiller.
Nytt styre i KFU (Kommunens foreldreutvalg) valgt. KFU har den siste tiden bla jobbet med
halvårsvurderingene og nettvett.
Haukerøddagen: Vaktlistene skal i retur til Vibeke innen 1. mai

