Hvor: Hebekk skoles personalrom
Når: Tirsdag 13. desember kl. 18:30 - 20:00
Tilstede:
1a Veronica Liverød/
2a Siv Berg
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
6c Inger Setnes
7a Peder Holt
7b Sindre Mikkelsen

1. Oppdatering byggeprosess
De har begynt å grave, anleggstrafikk kjører Humleveien og elvene skal ikke gå denne veien.
Info på skolens nettside ang. trygg skolevei.
Oppstart midlertidig parkeringsplass: Uke 50
Oppstart graving: Uke 50
Inngjerding av skolegård: uke 52
Oppstart betong: uke 1 2017
Oppstart prefabrikasjon: Uke 7 2017
Gymsalen: Ferdig til skolestart 2017.
Skolebygg er planlagt ferdigstilt våren 2018.
Ferdigstillelse av utomhus, sommer 2018.
Kommunen ønsker innspill fra FAU.
Hvordan vil varelevering foregå dersom biltrafikk kun går via Hageveien til skolen? Hvor foregår
leveransene? Rygges det i dag? Hva skjer med varelevering på sikt?
Alt1: Bom i Sørjordet litt forbi innkjørsel til skolen som kan åpnes for melkebil, varelevering,
utrykningskjøretøy.
Alt2: Få melken over i mindre varebiler som klarer å snu på mindre områder.
Kommunen vil opprette en midlertidig Kiss & Ride fra januar. Det er uoversiktlig når ungene går over
parkeringsplass ved Prix og biler kjører inn Hageveien. Helst unngå at foreldre kjører Sørjordet i det
hele tatt for å ikke risikere trafikkork med møtende/parkert anleggstrafikk.
2. Begrenset uteområde
Kommunen har vært på skolen og skjønt at de ikke kan sperre av så mye som de hadde tenkt. Vi får
beholde ballbingen og får en ny grusbane under byggeperioden. Inndeling av elever i friminuttene vil
ikke bli gjennomført.
17.mai; Kan skolen gjennomføre dette? Ledelsen vet ikke før inngjerdingen er gjennomført.
Borettslags lekeplassen ved skolen; FAU må ta den ballen hvis dette er ønskelig. Borettslaget er
positive til at skolen skal få bruksrett men de må høre med kommunen som eier området.
Skolen kan få bruksrett på jordet selv om det ikke er helt gått igjennom i kommunen. Kan skolen
umiddelbart bruke litt av området? Omdisponere tilsynet i friminuttet?

3. Kiss & Ride status
Follo barne- og ungd.skole ønsker at Kiss & Ride i St.Hansveien skal vente til 2018 da de flytter pga.
uønsket økt trafikk og forurensning.
Hebekk FAU foreslår biltelling for å finne ut gjennomsnitt av biler som kjører til og fra skolen hver
dag. Sindre skriver svarbrev til Follo barne- og ungd.skole.
4. Støttegruppe pensjonister
Artikkel om Morgenfugler i ØB. Frivillighetssentralen har kanskje oversikt over frivillige pensjonister
som er interessert i å trygge elevenes skolevei på morgenen. Kontaktperson i FAU er Therese N.
Andersen. Hvordan skaffe flere frivillige, evt. henge opp lapp på Prix.
5. Julekurv til lærerne
FAU-Leder leverer dette til lærerne.
6. Eventuelt
3. trinn har hvert år som oppgave å stille med 17. mai komite. Komiteen blir vanligvis satt i
begynnelsen av skoleåret. Denne gang må vi vente til etter ledelsens avgjørelse.
Det går kikhoste på skolen og 2. trinns vaksine som pleier å være på vårparten vil bli gjennomført i
januar 2017.
FAU gjennomgår referatene før de blir lagt ut på nettsiden.
I løpet av møtene skal det avklares hvem som tar på seg de forskjellige oppgavene, slik at ikke FAUleder blir sittende med alle oppgavene.
Referent Therese N. Andersen

