Referat fra FAU-møte
Sted: Personalrommet
Tid: Mandag 8.desember 2015, kl 1830-1930
Oppmøte:
1B Therese N. Andersen
1C Trine Berg Kopperud
2A Hilde Tuhus Sørlie
2B Solvår Kvedalen
3A Asa Einardsdottir og Gøril Karlsen
3B Kristin Liseter
4A Sindre Mikkelsen

5A Monika Skisland
5B Nina Brandtenborg
5C Håvard Refsdal
6A Sindre Mikkelsen
Ingunn Lind Bjørhei, rektor

 Rektor informerer.
-Fremdriftsplanen for skoleutbyggingen er klar. Autistavdelingen har mange ting som
må på plass, og dette jobbes med. Det blir èn avdeling for hele Ski kommune. Den
første skolen i Ski som skulle bygges ut, skulle få autistavdeling.
-Rådmannen er klar på at den bevilgede summen er den som skal brukes.
-Follobanen er på gang. Barna skal informeres mer om hva som skjer og vil få besøk
i skolens time av folk fra jernbaneverket. «Holen» (akebakken) skal gjøres klar og
skal etter planen åpnes før jul.
-Utvalg for kultur og oppvekst har kommet med forslag til nye endringer i
ordensreglementet, som FAU skal få uttale seg om.
-SFO har hatt julebord for barna hvor elever fra 7. klasse serverte. Foreldrene
oppfordres til å se på nettsidene. Inspektøren legger ut opp til flere ganger i uken.
-Julegudstjeneste torsdag 17.des kl. 0930. Foreldre er velkommen. Det blir alternativ
markering på skolen.
-Stian B. Simonsen var på besøk og filmet og intervjuet elevene på 7.trinn en hel dag
i forhold til at de skal være med på barnas fredspriskonsert.
 Skolegenser (elevrådet via rektor).
-Kommer til å koste ca. 300kr. Enighet i FAU om at det er greit med en skolegenser
med Hebekk skoles logo på.


Spørsmål til rektor fra 1.trinn: "Leksefri skole" – hvordan stiller Hebekk seg til
dette?
-Lekser skal være kjent stoff, og repetisjon. Barn er forskjellig og skolen skal tilpasse
lekser til elevene. De bør ikke bruke mer enn èn time på lekser. Henviser til
skoleforsker Thomas Nordahl. «Den viktigste oppgaven for foreldre er ikke å hjelpe til
med lekser, men det er å sørge for at barna gjør det de skal gjøre, støtte og

oppmuntre til gode arbeidsvaner.» To skoler i Ski har prøvd leksefri skole og gått
tilbake til lekser. Kanskje mer hensiktsmessig å begrense leksene enn å kutte helt ut.
De får leksehjelp fra 3.trinn. Leksefri/lekseredusering skal bli tatt opp i personalet.
Kan SFO bli brukt til leksetid, evt. om det kan være et stillerom hvor de kan gjøre
lekser? Foreldre oppfordres til å ta dette opp med lærerne, og med foreldre på
trinnet.
 Oppsummering refleksaksjon.
Delte ut reflekser til alle, og mange BRA-kort. De største barna synder mest, og
særlig var det litt skummelt å se syklende barn i tussmørke med regn og skodde –
viktig å ha både refleks og lys på seg og på sykkelen!
De ble vitne til den svært kaotiske trafikksituasjonen. Særlig blir det kaos når biler
kjører mot det som tidligere var enveiskjøring på Sørjordet, altså ned fra Humleveien.
Biler som skal luke parkere begge veier, barn som slippes av på feil side, biler som
ikke stopper skikkelig for myke trafikanter fra gangveien. Mulig å få opp
enveiskjøringen igjen?



Uttalelse / forankring hos lokalt FAU for en veileder utarbeidet av kommunen
for hjem-skole-samarbeid (se vedlegg).
Ønskelig at den er i samsvar med FAUs vedtekter. Må ha et valg innad i FAU styret
om hvem som skal være KFAU.


Forberede hva vi vil legge frem angående bekymringen for skoleutbyggingen.
Saken skal tas opp i KFU på et møte der vi også har en kommunalsjef til
stede. Forslag fra Finstad FAU om at man kan prøve å få til en interpellasjon
for å få ting frem i lyset...?
– FAU-styret sendte bekymringsmail til kommunen, om blant annet gymsal og
estetiske fag som blir borte når bygget rives. Det er ikke satt av penger til å erstatte
fagene og hvordan kan man da nå kompetansemålene? Ta opp som egen sak i
KFAU for å få hjelp/støtte. En mulighet kan være å få politikere til å stille
interpellasjon, som vil si at de stiller spørsmål til ordfører i kommunestyremøtet, som
blir loggført og så sendt videre til en grundig gjennomgang. Hvordan har
administrasjonen beregnet disse to hundre millioner kronene som skal brukes? Kan
det være lurt å få stoppet prosessen til vi har en mal på hvordan Ski skolene skal se
ut, slik at ikke Hebekk skole blir bygget før malen kommer og da ikke fyller kravene til
denne?

Neste kommunestyremøte er 3.feb. 2016. Før dette må vi få formulert konkrete
spørsmål og etterspørre tilbakemelding på brevet vi har sendt. FAU-styret følger
dette opp før onsdag 9.des.

 Diverse
-Det kom spørsmål om noen hadde noe å si på renholdet. Her var det ingen klager.
-På spørsmål om lærerne pleide å være med på juleavslutninger var det litt
usikkerhet, men noen mente dette var frivillig for lærerne.

Referent
Therese N. Andersen

