Godkjenning av referat fra forrige møte. Ingen innvendinger.
1. Framsnakkingskampanje v/ sosiallærer Line
Elevundersøkelsen viser at elever overhører lite pent språkbruk. Jobbe med vennlig
språkbruk, istedenfor stygt språkbruk. Stjernedryss-samling, stjerner ble hengt opp på
gjerdene med hyggelige ord. Forsøke å gjøre noe positivt, snakke om hvordan man kan
snakke til hverandre. Framsnakkings kampanje. Elevrådet er litt i gang og skal planlegge litt
før sommeren. Inkluderingsagenter på en annen skole gikk rundt for å minne elevene på å
inkludere hverandre. Ønskelig å gjøre noe lignende på Hebekk. Foreldremøter til høsten,
diskutere i grupper, hva er greit og ikke greit å si, hvilke konsekvenser kan vi bruke?
Bevisstgjøre foreldrene, de hører ikke alltid hva barna deres sier til andre barn. Språkbruken
har blitt verre de siste årene, i samfunnet generelt, på de fleste skoler. Forslag: Tema som
blir tatt opp på skolen, kan føres som lekser for å involvere foreldrene. Kan vi skape en
motkultur til det negative fokuset? Fokusere på de positive tingene, gi komplimenter. Skolen
skal planlegge en kampanje på høsten. Ønskelig at FAU kommer med innspill til hva vi kan
bidra med. Ha et fokus jevnt over, og enkelte kampanjer innimellom. Lærerne må tørre å
svare på spørsmål om klassemiljøet, ikke svare diffust. Er det for høy terskel for å involvere
foreldrene mer? Ekstra foreldremøter når det trengs i klassemiljøet.
2. Bruk av lekeplass ved skolen
Bekkebo Boligsameie og Atriumshusene har godkjent at Hebekk Skole kan bruke lekeplassen
i Hageveien til gym i skoletiden.
Avtalen varer ut skoleåret 2017/2018.
3. Skolekjøkken
Utstyret på skolekjøkkenet er mangelfullt og slitt, skap og skuffer er møkkete. Dette har med
renhold å gjøre og blir tatt opp med rektor. Skolen og kommunen har ansvaret her.
4. Evt.
-Trafikk- byggemeldt Kiss & Ride. Regner med å ha midlertidig løsning på plass til skolestart.
Jordet må omreguleres, og det kan fort ta lang tid. -Hva gjør vi før vi får permanent løsning?
Ønskelig å stenge Sørjordet, ha Kiss & Ride og kortidsparkering. Uten fysisk sperre for trafikk
i Sørjordet vil det være vanskelig å redusere trafikken. Legge til rette for at man bruker Kiss
& Ride.
Lite trolig at vi får tilstrekkelig parkeringsplasser før jordet er omregulert, og løsningen blir
permanent. Oppfordre folk til å bruke Kiss & Ride og Prix, og håpe at det reduserer trafikken
i Sørjordet. Gjennomkjøring forbudt. FAUs innspill blir tatt videre på neste møte om trafikk
og uteområdet.
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