REFERAT FRA FAU-MØTE 21.04.2015
Sted: Pauserommet på Haukerød skole kl 18-20
Tilstede: Vibeke, Heidi, Gro og Espen
Fravær: Ove Knut, Anita, Beate

Status Haukerøddagen
Planleggingen i rute. Aktiviteter og premier er stort sett klare, og vaktliste er satt opp for 3. og 4.
trinn som er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av dagen.
FAU søkte Haukerød Nærmiljøutvalg om et bidrag på kr 20 000 til arrangementet, og fikk innvilget
halvparten – kr 10 000. Haukerøddagen oppfyller kriteriene NMU skal følge for tildeling av midler, jfr.
NMUs egne vedtekter. FAU stiller seg derfor undrende til beløpet som ble tildelt, sett i forhold til
andre tildelinger som er gjort det siste året, samt til bruksbetingelsene som fulgte med tildelingen fra
NMU.

Introduksjonsmøte 1. trinn
Haukerød skole har invitert til møte med foreldre på 1. trinn høsten 2016. Møtet blir avholdt 6. mai,
og FAU-leder deltar for å informere om FAU.

FAUs nye webside
FAU jobber med å bli mer synlige og tilgjengelig for foreldre med barn på Haukerød skole. Et tiltak for
å bidra til dette, var FAUs nye webside som ble lansert i februar/mars. FAU kan kontaktes via
kontaktskjema og en felles e-postadresse, og i tillegg er telefonnummer til alle i FAU-styret
tilgjengelig på sida. Så langt har vi ikke mottatt noen henvendelser fra foreldre.

Vedtekter for FAU Haukerød
Espen og Tommy jobber med et utkast til vedtekter for FAU Haukerød. Vedtektene vil si noe om FAUs
arbeidsform, involvering m.v.
Utkastet vil være klart til neste FAU-møte.

Baseskole på Haukerød?
FAU ønsker å vite mer om hva skolen nå gjør ifht. rektors tidligere formidlede ønsker i retning av
stor-klasser og baseskole. FAU ønsker å vite om det finnes en framdriftsplan for baseimplementering
ved skolen. Vi har så langt ikke vært involvert i et eventuelt arbeid som er gjort med dette.
Læringsplanen for 2015/2016, er så vidt vi kjenner til ferdig.
Vi inviterer derfor rektor til neste FAU-møte for å få mer informasjon rundt dette.

Skolebilder
Skolen har sagt opp avtalen med Fovea. Nytt anbud har vært ute, og det har kommet inn tilbud fra
flere aktører.
I den forbindelse ønsker FAU å vite hva foreldrene i de forskjellige klassene har av ønsker når det
gjelder bilder og skolekatalog. Noen klasser har meldt tilbake at de ønsker bilder hvert år, mens
andre synes det holder med bilder i feks. 1. og 7. klasse og skolekatalog hvert år. FAU ønsker flere
tilbakemeldinger på dette, og oppfordrer klassekontaktene til å ta opp dette med foreldrene i sine
klasser.
Når det gjelder en ny avtale om skolebilder, ønsker FAU at det er skolen som står som juridisk eier av
avtalen. Mens FAU gjerne tar ansvaret for administrasjonen.

