Referat Hebekk FAU-møte
Hvor: Hebekk skoles personalrom
Når: Tirsdag 21. mars kl. 18:30 - 19:30
Tilstede:
1A Veronica Liverød
1B Svein Kråkenes
2A Kristiane Giæver Lorentsen
2B Therese Nordeng Andersen
3A Urmila Berg-Domaas
3B Jenny Fretheim
4A Torill Aune Ingvaldsen
4B Gry Røkkum
5C Unni Merethe Langen
6A Stian Fagereng
6B Nina Brandtenborg
7A Peder Holt
7B Sindre Mikkelsen
Skolens trafikkontakt Gunvor Berg Listhaug
Godkjenning av referat fra forrige møte. Ingen innvendinger.
1. Oppdatering byggeprosess
Gymsal blir omtrent 10 uker forsinket da de traff vannrør. Framsiden: utfordringer med
dårlig forarbeid i grunnen fra tidligere bygninger.
Alt for lite penger til uteområdet.
2. Trafikksituasjonen
Sørjordet; biler står parkert i innkjørsel til skolen der hvor barna går. Foreldre oppfordres
fremdeles til å bruke butikkområdet når de slipper av barna. Elever greier å gå fra butikken.
Ønskelig å tømme Sørjordet for trafikk, og la foreldre øve seg på å bruke den nye Kiss&Ride.
Noen har fått bøter for å ha stått parkert for lenge på Sørjordet. FAU har fått mail fra
foreldre som ser at lærere parkerer der og dermed gjør det vanskeligere for foreldre å
parkere. Ingen dagsparkering, men foreldre skal kunne følge elevene til skolen. Skolens
trafikk kontakt lager skriv til foreldre ang. trafikksituasjonen i Sørjordet.

Kiss&Ride innerst i St. Hans veien har kommet lenger enn vi trodde, og med mindre det
kommer alvorlige innsigelser vil jobben starte i mai/juni og være klar til skolestart 2017.
11 plasser er tegnet inn. FAU mener at dette er for lite – Sindre gir tilbakemelding til
kommunalteknikk at vi ønsker flere. Finstads Kiss&Ride er for liten, hvordan fungerer det ved
Ski skole?
Sindre, på vegne av FAUs Trafikkgruppe, hadde et møte med kommunalteknikk. Åpent spm:
Sørjordet, bør det stenges for trafikk etter at Kiss&Ride er på plass?
Kommunen skal undersøke mulighetene for gangveg mellom Oppegårdveien og Hageveien.
Kryssing av Oppegårdsv. Kommunen tar inn FAUs forslag i Ski Trafikksikkerhetsplan:
Fartshump; 30 sone og varsleskilt skolebarn.

Austliveien og Nybrottv. Kommunen er ikke så ivrig på å gjennomføre forbudsskilt. Vil
prioritere Austliveien da flere barn går der. Likte ikke så godt mye skilting, ønsket heller
fortau. Parkerte biler langs veien gjør det uoversiktlig og er også et problem for brøytebilen.
Morgenfugler fungerer bra, de står der 4 dager i uken.

3. Oppfølging av dialogmøte med politikerne
Høyre og miljøpartiet var tilstede. Brukerne la fram bekymring for at uteområde ikke blir bra,
svaret vi fikk var at Ski kommune ikke gjør ting halvveis. Politikerne var optimistiske på at alt
kommer på plass. Omregulering av jordet- vi må bare vente på de arkeologiske
undersøkelsene. FAU synes det er viktig at kommunen lager en plan allerede nå for
hvordan jordet skal se ut. Elevene kan komme med innspill.
Brukerne understreket at skolen ønsker at Kiss&Ride ved St. Hans veien skal bli permanent
og at Hebekk skal tas inn i kommunens trafikksikkerhetsplan.
4. Div
17. mai. 3.trinn har komitè og en plan. Det blir feiring på skoleplassen. FAU har opprettet
vipps.
Sykkelprøven. 4.trinn arrangerer. FAU sponser med diplomer for to år.
Tema foreldremøte 7.trinn. Foreldrene arrangerer. Hjelpern, Politi, Kjellern m/flere forteller
hvordan det er å være ungdom i Ski. Det er fire foredragsholdere. FAU sponser med gaver til
foredragsholderne.
Overlapping i trafikkgruppa: ønskelig at foreldre fra de minste trinnene overtar
stafettpinnen.

Referent Therese N. Andersen

