Referat FAU-møte 20.08.2018 Kl.18.30-20.00
Tilstede:
Iselin Normann
Mona Dreyer Bille
Sissel Dyngeland
Camilla Lein Oulie
Svein Kråkenes
Helen Grønneberg

2A
2C
3B
4C
5B (nestleder)
6B

Johnny Hide
Veronica Liverød
Ann Hilde Bolstad
Ellen Solberg
Camilla Staurung
Martin Bidmead

2B
3A
4A (leder)
5A
6A
7C (sekretær)

Agenda
Sak
1

Beskrivelse
• Rektor informerer
Velkommen til nye representanter og takk til gamle. FAU er viktig for å skape et godt
skolemiljø. Alle er stolte av ny, flott skole. Stram økonomi i kommunen, så vi er heldige
som har fått dette på plass. Vi har fått mye skole for pengene.
Åpning 5/9:
7. Klasse har ansvar for salg (pølser/kaffe etc.) den dagen, fra kl. 17:00.
Korpset begynner å spille ca. 17:30, show starter 18:00
Inntekter går til FAU til fordeling til gode formål på skolen (se ønsker under).
Hyggelig hvis FAU kan kunngjøre en gave – noen ønsker øverst på lista er grillhytte, stor
klokke ute, diverse uteleker/apparater. Tilskudd til leirskole er også et tema – dekning av
skolens utgifter til de foreldre som får det dekket dette av skolen (det er maks 4-5000 pr
gang), samt evt. reduksjon for øvrige foreldre. FAU diskuterer dette videre.
FAU (Stine Gulliksen) sjekker muligheter for tilskuddsmidler (Sparebankstiftelsen,
kommunens dugnadsfond og lignende) for grillhytte da dette koster mer enn FAU
disponerer pr nå.
Ann Hilde sier noen ord om gave på åpningen.
Offisiell åpning 13/9:
Dette er offisiell åpning av skolen med ordfører, klipping av snor osv. Dette skjer på
dagtid, kl.11:00.
FAU sponser is (Firstprice saftis som ikke medfører allergiproblemer), Iselin og Ann Hilde
kontakter Kiwi/Meny/Prix for å prøve å få sponset dette..
Det er i underkant av 400 elever minus de som er på leirskole.
Ann Hilde er der på dagtid og kan ordne med utdeling sammen med Jenny (forrige FAUleder) som også stiller.

Trafikk:
Kiss & Ride: Skilt byttes fra «Gang- og sykkelvei» til kun «Gangvei».
Det er bestemt at det skal bygges barnehage der gamle Follo barne- og ungdomsskole
ligger (se kart under) – dette var ikke kjent når dagens Kiss & Ride plassering ble
bestemt – og kommunen og Hebekk Skole har vært i tett dialog hele veien rundt trafikale
utfordringer ved Hebekk Skole gjennom flere år. Dette er uheldig og vil medføre enda
mer trafikk i området samt anleggstrafikk under bygging.
I tillegg er det plass til ca. 100-150 flere elever ved Hebekk mens for eksempel Finstad er
«sprengt» - så allerede om et år er det sannsynlig med flere elever ved Hebekk og
dermed også mer trafikk som følge av det.
Trafikk-gruppa i FAU får litt å sloss for fremover. Iselin og Ann Hilde informerer at ved
tidligere befaring med kommunen mente kommunen det ville være uproblematisk å
stenge Sørjordet fysisk med bom/betongblokker slik at trafikk må gå via Humleveien –
Trafikkgruppa må følge opp kommunen vedr. dette evt. andre muligheter.
Kommentar fra forrige referat: Viktig å tenke på trafikken for barna som bor bak Follo
Barne- og Ungdomsskole Om sommeren kan de gå gjennom FBUs skolegård, og inn til
Kiss og Ride, uten at du må krysse en vei. Når det er mye snø, blir dette vanskelig.

Sak
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Beskrivelse
Så når Follo barne- og ungdomsskole blir revet, må man tenke på disse barna også, og
FAU bør følge opp med kommunen

•

Valg av representanter i arbeidsgrupper
Trafikkgruppe:
Iselin Normann
Johnny Hide
Hilde Hamar
Martin Bidmead
Lekser:
Ann Hilde Bolstad
Sissel Dyngeland
Veronica Liverød
Helen Grønneberg
Uteområder:
Stine Gulliksen
Ellen Solberg
Svein Kråkenes
Camilla Staurung
Arrangementer/Økonomi
Trine Mårvad
Camilla Lein Oulie
Mona Dreyer Bille

Sak

Beskrivelse
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Til info (fra forrige møte):
Nytt styre:
Ny leder: Ann Hilde Bolstad, 4A
Ny Nestleder: Svein Kråkenes 5B
Ny Kasserer: Trine Mårvad 7A
Ny Sekretær: Martin Bidmead 7C
Til info (fra forrige møte):
Eventuelt: Det ble bestemt at FAU skulle søke midler til en ny grillhytte. Stine sjekker mer.
Kommunen har et dugnadsfond – man kan søke rundt 15000 kroner til materialer og planter.
Stine følger opp
17. mai-esken trenger en oppfrisking. Vi har penger til å kjøpe nye leker, men skal ta dette etter
at skolen er ferdig.
Vi har 38000 kr. i banken.

Ting til oppfølging (fra forrige møte):
Iselin og
trafikk
komite
Neste
års
3.trinn
Stine
Neste
FAU
møte

Følge opp trafikksituasjonen ved Follo barn og ungdoms skole.

Oppgradering av 17. mai-esken.

Beplantning, spiselige ting?
Velge ny trafikkgruppe, byggekomite/uteområde.,
Ordne en gave fra FAU til skolen?

Neste møte: Onsdag 26.09 18.30-20

Martin Bidmead, 21.08.2018

