Referat FAU møte, Hebekk FAU
Mandag 10.01.17 kl.18.30 – 20.00
Sted: skolens personalrom
Tilstede:
Rektor
1B Svein Kråkenes
2A Kristiane Giæver Lorentsen
2B Therese Nordeng Andersen
2C Anders Moberg
3A Urmila Berg-Domaas
3B Jenny Fretheim
4A Torill Aune Ingvaldsen
4B Gry Røkkum
5A Ketill Fenne
5C Unni Merethe Langen
6A Stian Fagereng
6B Nina Brandtenborg
6C Inger Setnes
7A Peder Holt
7B Sindre Mikkelsen

Godkjenning av referat fra forrige møte: Ingen innvendinger.
17. mai
Befaring før møtet. Det blir trangt med 17.mai feiring på skolens område, men er gjennomførbart.
Rektor informerer
1.Bygging i full gang. Det er så mye graving utenfor at skolen til tider ikke hører spuntingen fra
follobanen. De er i rute med gymsalbygget. Friminuttene fungerer. Spilltilbud til de eldste. Det jobbes
med å lage en permanent grusbane ved akebakken. Ballbingen er åpen og det er fokus på sikkerhet.
Foreldre oppfordres til ikke å kjøre inn Humleveien og minst mulig trafikk til Sørjordet er ønskelig.
2.Rutine for mobbesaker
Nulltoleranse mot mobbing, trakassering og rasisme.Heftet «Prosedyre for oppfølging av elevers
psykososiale miljø» jobbes med blant personalet. Skolen har plikt til å undersøke saken dersom dette
blir tatt opp av en elev/forelder. Skolen setter inn tiltak, enkeltvedtak.. Hele trinn/klasse må av og til
jobbes med. Kunne vært et temamøte i FAU. Ledelsen, sosiallærer går inn og hjelper lærerne. Barn
og foreldre tas på alvor. Tilgjengelig link for foreldrene vil komme på skolens nettside. Ta kontakt
med ledelsen dersom dere ikke når fram i første ledd.
3.Nasjonale prøver
Resultatene for nasjonale prøver høsten 2016 ble presentert.
4.Foreldreundersøkelsen
34,2 prosent av foreldrene svarte. Dermed kan ikke resultatet brukes til det man ønsket. Noen syntes
det var vanskelig å vite hvilken skole man svarte for. Hvordan kan vi øke svarprosenten? Kanskje
sende ut mer og hyppigere info. Gevinst til klassen med høyest svarprosent?

5.Gjennomgang av elevundersøkelsen.
Kiss & ride
Arkeologiske undersøkelser må tas og dette blir ikke gjort før til våren. Dermed blir det ingen
midlertidig kiss & ride løsning i vinter.

Dialogmøte 14.mars – FAU møte flyttes til 21.mars.
Byggeprossess / uteområde
Lekeplass status: kommunen eier lekeplassen ved skolen, borettslaget har bruksrett. Det er i orden
fra kommunen om elevene bruker lekeplassen, men skolen må komme med et formelt ønske. Styrer
lurer på hvordan man ordner med sikkerhet, tilsyn, fordeling av ansvar. Det ble enighet om å la det
ligge litt, og se om behovet blir større.

Morgenfugler
En Morgenfugl er en voksen som kan forplikte seg til å være i et bestemt område mellom 8.-8.30. et
gitt antall dager i uka/måneden. Den voksne får opplæring av Trygg Trafikk og refleksvest av Ski
kommune.
Opplæringen er satt til tirsdag 24.jan kl.16-18. på rådhuset i Ski.
Dette blir i samarbeid Frivilligsentralen, FAU og et supplement til skolenes arbeid.
Dette er et prøveprosjekt for å se om vi kan lykkes med å få flere voksne ut på skolevegen.
Påmelding til Frivilligsentralen tlf.99216823

Eventuelt
Bøleråsen skole fikk besøk av lastebil og 1.-3.trinn fikk opplæring i hvordan man skal opptre rundt
store kjøretøy. Foreldre ved Hebekk kunne tenke seg noe lignende. Evt. ta dette videre til
prosjektleder Sandra. Det kom spørsmål om hvor det overordnede ansvaret i forhold til sikkerhet i og
rundt skolen, ligger. Kommunen, fylket? Ønskelig med en konkret ansvarliggjøring.
Samme utfordringer på flere av skolene i Ski. Utbygginger, skolevei osv. Inger undersøker i KFU hvem
som har ansvaret. Hvilken forventning kan man ha til de ansvarlige? Hva har kommunen bedt om når
de la ut saken på anbud? Folk føler det er mangel på overordnet tilsyn.

Referent
Therese Nordeng Andersen

