Referat Hebekk FAU
Når: Tirsdag 13.09.16
Tid: 18.30 - 20.20
Sted: skolens personalrom
Tilstede:
Rektor Ingunn Lind Bjørhei
1a Veronica Liverød
1b Svein Kråkenes
2a Kristianne Giæver Lorentsen
2b Therese Nordeng Andersen
2c Anders Moberg
3a Urmila Berg-Domaas
3b Jenny Fretheim
4a Torill Aune Ingvaldsen
5a Ketill Fenne
5b Jørgen Wedøe
5c Therese Nitter og Unni Merethe Langen
6a Stian Fagereng
6b Nina Brandtenborg
7a Peder Holt
7b Sindre Mikkelsen
1.Rektor informerer
Det var infomøte for naboene i går hvor åtte personer deltok (arkitekt, entreprenør, folk fra
Ski kommune). Tre personer utenfra møtte opp, inkl. èn fra FAU. Byggeprosessen tar mye av
rektors tid, det er mye som skjer på kort tid. Hebekk har blitt en syngende skole. Det ligger
informasjon på syngendeskole.no. 30 skoler til sammen i Norge deltar. Hebekk forplikter seg
til å synge èn sang hver dag. Det skaper positiv energi, og er bra for utvikling av hjernen. Det
vil bli utnevnt sang-ambassadører i hver klasse som passer på at læreren ikke glemmer å
synge. Det ligger også info på hjemmesiden.
Det finnes en egen knapp på skolens hjemmeside ang. byggeprosess. Oppdatert info skal
ligge der. Skolen er i dialog med arkitektene og kommer med innspill underveis. De
involverte parter er opptatt av at det skal være trygt for barna. Personalet vil bli uten
parkeringsplass i byggeprosessen. Det blir lite uteområde under byggeprosess. Det er satt av
3,5 millioner til uteområdet.
Forslag til trafikk avviklingsplan: Ingen innkjøring i Humleveien og gående skal heller ikke
bruke denne veien som blir kun for anleggstrafikk. Kjøring fra Oppegårdveien til
St.Hansveien. Foreldre som kjører barna, må parkere ved Coop. Parkeringsplassen til lærerne
vil forsvinne og bli til snuplass for anleggstrafikk.
Det kommer til å bli mest støy i slutten av byggingsperioden.
2. Introduksjonsrunde av alle fremmøtte.
3. Uteområdet/byggeprosess v/ Peder Holt.

Gikk gjennom planen og viste grove skisser på hvor og når de nye byggene skal være på
plass.
Lite penger til skolegård som også er mindre enn forskriftene. FAU må jobbe for å forbedre
situasjonen. Kommunen har foreslått at skolen tar i bruk jordet mot Follo barne- og
ungdomsskole når den ikke lenger skal brukes i forbindelse med Follobanen. Mulig ny
forbindelse med kiss and ride. Dette er ting må søkes om i et nytt prosjekt, og ligger ikke i
skolens utbyggingsprosjekt. Området er regulert til landbruk Dette er ikke planlagt fra
kommunens side. FAU må jobbe mot politikere og administrasjon, ordfører og rådmann,
samarbeide med naboer og fronte saken i media.
Skolen har blitt lovet at det skal kompenseres for hinderløypen og div som har blitt fjernet.
Peder Holt, Stian Fagereng og Veronica Liverød vil gå videre med dette.
Det kom innspill om det blir vurdert å ha friminutt til forskjellige tider.
4. Trafikkgruppa
Har allerede hatt ett møte, og har noen ideer.
Tiltak mellom Lysneveien og helt ned til skolen. Største utfordring at gang- og sykkelvei
må krysse biltrafikken ved avlevering/henting på Sørjordet. En Kiss and ride i enden av
St.Hansvei ville vært ideelt. Annet alternativ kan være å ha all trafikk i Humleveien.
Redusering av trafikk Nybrott og Austliveien. Trafikkgruppa kommer til å ta kontakt med
kommunen om skilting inn Austliveien/Nybrottveien (i tillegg til samordnet innlegg om kiss
and ride sammen med byggegruppa). Kanskje dette vil redusere trafikken.
Trafikkgruppen består av Sindre Mikkelsen, Anders Moberg, Nina Brandtenborg, Jørgen
Wedøe og Kjetil Røysland.
5. 17.mai info
Dette blir tatt opp på neste møte, da tiden ikke strakk til.
6. Møtedatoer for 2016/2017
Det blir på tirsdager. Neste FAU-møte blir 18.okt. Deretter 15.nov, 13.des, 10.jan, 07.feb,
14.mars, 25.april, 23.juni (dette blir årsmøte).
Her kom det innspill om det kan være møter i like uker/ulike uker.
7.Evtentuelt
a) Syngende skole – alle tar ansvar for å informere klassekontaktene om dette. Urmila blir
kontaktperson i FAU og det er ønskelig at èn person til melder seg.
b) Mat på SFO, matplan etterlyses.
c) Fokus i media på gutter med dårlige holdninger til jenter. Gruppepress fører til at jenter
gjør ting de ikke ønsker (fadderordning, russebuss, lek i skoletiden nøtt eller sannhet). Noen
føler det er vanskelig å stå imot gruppepress. Når man velger å ikke være med, blir man litt
utenfor. Brev er sent til skolen og har blitt møtt på en bra måte. Ansvaret om å gi barna gode
holdninger ligger hos foreldrene. Noen reaksjoner på musikk og serier de får se og høre på
SFO. Skolen skal være et nøytralt sted hvor barna ikke skal måtte forholde seg til sexpress og
gruppepress.

Referent Therese N. Andersen

