Tid: Mandag 11. januar kl. 18.30
Sted: Skolens personalrom
Hvem:
Rektor Ingunn Lind Bjørhei

5a Monika Skisland

1b Therese N. Andersen

4c Jorun Holme

1c Trine Berg Kopperud

5b Nina Brandtenborg

2a Hilde Tuhus Sørlie

4a 6b Sindre Mikkelsen

2b Solvår Kvedalen

6a Mai Linn Dahl Godtland

3a Gøril Karlsen

7b Anette Lund

3b Kristin Liseter


Rektor informerer.
Budsjett- rammene for detaljbudsjett 2016 er omtrent det samme som 2015.
Gjennomført elevundersøkelse på 5-7 trinn. Gjennomgående gode resultater fra år til
år. Blir presentert for FAU på neste møte.
Mobbing – i forbindelse med 13 åring i media. Skolen ønsker å ta dette på alvor og
foreldrene oppfordres til å gå videre dersom de føler at de ikke når frem. Skolen tar
dette på alvor. Nyttig tema å gå igjennom på foreldremøter. Alle voksne har et stort
ansvar.
Forskrift til ordensreglement. Dette jobbes med og er klart til høring på neste FAUmøte.
Hebekk skole samlet inn kr. 19327,- kr til SOS-barnebyers omvendte julekalender for
2015.
Det har startet flere nye barn på skolen som ikke snakker noe særlig norsk. Utrolig
kjekt å se hvordan de blir tatt i mot, og inkludert av de lokale barna.
Ordfører kommer på fredag. Skal være med i skolens time og i ulike klasser.



Eventuell inngjerding mot renseparken.
Det nærmer seg ferdigstillelse. Rensedammene er bygget som trappetrinn, litt
annerledes, og tryggere enn før. Akebakken fører rett ned i dammen. Hvor mye skal
gjerdes inn av skolens område? Skal det være et lavt gjerde med beplantning for å

skille, men ikke stenge hele akebakken. Vi ber verneombudet om å undersøke saken
nærmere.


Bekymring for utbyggingsøkonomi i forbindelse med nytt skolebygg.
FAU sendte brev til ordfører i oktober 2015 med bekymring.



Tilbakemelding fra ordfører.
De økonomiske rammene må holdes. 200 millioner skal dekke mye, utfordringen er
utnytte områdene best mulig. Ønskelig at nærmiljøet kan bruke skolen mer. Tråden
tas videre med styret og verneombudsleder.



Trafikksituasjonen i Nybrottveien
Kø nedover på morgenen. Mail ble sent til kommunen og svaret var at det var nok
fordi toget stod den morgenen. Veien skal brøytes i full bredde slik at ikke
brøytekantene gjør veien smalere. Problem at det er mange foreldre som kjører
barna til skolen når det er kaldt. Be kommunen være litt frampå med strøingen i
nybrottveien. Skolen sender ut anbefaling om at elevene går Austliveien til skolen og
Løvliveien hjem fra skolen. Det er ønskelig med mer synlig politi, da noen kjører mot
kjøreretningen.



Info om FAU.
FAU har blitt registrert som forening i Brønnøysund for å opprette konto. Askim
sparebank er eneste bank med kontanter. 1,50 kr per transaksjoner, noe det ikke vil
bli særlig mange av. Vedtatt at konto blir opprettet i Askim.



Planer for aktiviteter i vår-halvåret?
Felles oppfordringer inn mot foreldremøter som avholdes før vinterferie i uke 8? Er
det bedre å ta det i klassesammenheng, enn å samle hele skolen? Mye info på høst
og debatt på våren. Droppe felles arrangement og heller oppfordre til at enkelte har
noe ekstra på temamøte? Overgang fra barneskolen til ungdomskolen har blitt
arrangert av FAU. Trinnene blir enige om temaer.



Ordet fritt
FAU pleier å støtte korpset, det er ikke gjort i 2015. 12000kr har blitt gitt tidligere.
Enighet om at vi skal gi dette i 2016.

Referent Therese N. Andersen
FAU-representant i 1B / Sekretær i FAU-styret

