Referat FAU-møte 05.03.2019 Kl.18.30-20.00
Tilstede:
Lena C. Myhre-Fenne
Veronica Liverød
Ann Hilde Bolstad
Camilla Lein Ouilie
Svein Kråkenes
Helen Grønneberg

1B
3A
4A (leder)
4C
5B
6B

Kristin Würgler
Sissel Dyngeland
Stine Gulliksen
Ellen Kristine Solberg
Camilla Staurung
Trine Mårvad

1C
3B
4B
5A
6A
7A

Saker:
Sak
1

Beskrivelse
Generelt:

Rektor informerer:
• Rensedammene bak skolen. De er kun delvis inngjerdet. Elevene er informert om
å ikke gå ned til vannet. Men i forrige uke ble det observert 1. klassinger på isen.
Vannet er kun 1 m dypt på det dypeste, men isen er ikke trygg og dette kan være
farlig.
Alle ansatte på skolen er bedt om å følge ekstra godt med!
Evnt. arrangere ny befaring til våren, for å vurdere fysisk gjerde rundt hele
dammen.
•

Økonomi. Hebekk skole har ikke kunnet ha utlysninger om nye stillinger i år, pga
økonomi.
Det skal være Dialogmøte med politikere den 28/3-19. Hebekk skole vil å ta opp
disse tre sakene på Dialogmøte:
1. Økonomi
2. Trafikk – Kiss&Ride
3. Ønsker seg Sosial lærer i 100% stilling.

NB! Ved eventuelle innmeldte mobbesaker til skolen, ber Rektor om at mail følges opp
med telefon, om ikke foresatte har fått svar ila en dag eller to. Det hender at mail blir
borte i spam, men skolen ønsker å følge opp innmeldte mobbesaker umiddelbart!
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Evaluering av nettvettsforedrag

Vi er fornøyd, men allikevel litt skuffet over Barnevakten. Fikk litt lite dybde, og det
kom ikke så mye nytt. Veldig fornøyd med Hjelper’n sitt foredrag!
Dette er uansett et veldig viktig tema, som vi ønsker å komme tilbake til hvert år.
Skolegensere
FAU fikk forespørsel fra Elevrådet om å ta stilling til skolegensere for Hebekk skole.
Skal vi ha det? Hvor ofte? Og hvis ikke – begrunn.
Dette førte til diskusjon og stor uenighet innad i FAU. FAU velger å forholde seg
nøytrale i forhold til å avgjøre om skolen skal ha skolegensere eller ikke. Det blir opp til
Elevrådet å bestemme selv.
Grillhytte

Arbeidsgruppa har bestemt seg for hvilken modell de ønsker. Venter på svar fra
leverandør. De er fortsatt i utredningsfasen. Diskuterer størrelse og plassering. Vi kan
bygge inntil 50kvm uten byggesøknad.

Sak
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Beskrivelse
17. Mai

Tenke igjennom hvor vi vil ha salget. Rektor gir oss lov til å bruke skolens lokaler. Skal
vi oppfordre folk til å ta med egne stoler?
Det må kjøpes inn nye 17. mai leker. 17. Mai komiteen har møte 20/3. De utreder hva de
ønsker av leker osv.
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Punkt til neste møte:
Diskutere om vi skal lage en «ønskeliste» for skolen. Så folk kan se hva skolen ønsker
seg/trenger av ting. F. eks.: garn, stoff, materialer til sløyd, bøker, ringspill til 17. mai,
etc.
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Møteplan, ut skoleåret
Tir 5. mars 18:30-20:00
Ons 10. april 18:30-20:00
Tir 28. mai 18:30-20:00

Ting til oppfølging (fra forrige møte):

Neste møte: Onsdag 10.04 18.30-20.00

Helen Grønneberg, 07.03.2019

