Referat FAU-møte 25.09.2018 Kl.18.30-20.30
Tilstede:
Åse Britt Elle
Kristin Würgler
Kaja Berntsen (vara)
Ann Hilde Bolstad
Ellen Solberg
Sindre Saatvedt

1A
1C
2B
4A (leder)
5A
6B

Lena C. Myhre-Fenne
Iselin Normann
Sissel Dyngeland
Stine Gulliksen
Svein Kråkenes
Trine Mårvad
Martin Bidmead (siste 30 min)

1B
2A
3B
4B
5B (nestleder)
7A
7C (sekretær)

Saker:
Sak
1

2

Beskrivelse
Generelt:
(Rektor har meldt forfall)
-Skolekretsmøtet er utsatt
-To nye medlemmer i FAU fordeles på gruppene.
Gratisprinsippet
-En liten redegjørelse av «gratisprinsippet» i skolen, ved Stine.
Det «pålegges» en god del kostnader for utstyr, turer osv. for elever i skolen. Denne gangen
handlet det spesielt om headset til ipader. Kommunen har vedtatt ipad til alle elever i 1.-4. trinn
og læringsapper som brukes med lyd. Når det ikke deles ut headset sammen med ipadene,
men foreldrene blir bedt om å skaffe det selv leveres det ikke en komplett løsning og kommer i
konflikt med prinsippet om at det å gå på skole i Norge skal være gratis.
(https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-iopplaringen/Gratisprinsippet/)
FAU ønsker å støtte skolen i en henvendelse til Ski kommune angående pålagte
kostnader for foreldre med elever i skolen og at dette strider mot gratisprinsippet.
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Foreldrefaddere
Forslag om å opprette «foreldre faddere»
-sikre god informasjonsflyt mellom nye og gamle foreldre på skolen.
-sørge for at en liste viktige punkter osv. blir overbrakt til nye foreldre kontakter, og at de
kommer inn i «riktige» informasjonskanaler.
(Eks.: for 1 klasse kontaktene, kan 5.klasse foreldrene være faddere (slik som det er for
elevene?)
-Lage en «rutine» for å melde inn nye klassekontakter.
Vi tar opp denne tråden igjen på neste FAU møte.
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Presentasjon «leksefri» skole
Bakgrunn: Nå er det tilfeldig hvor mye lekser som gis til elevene.
Rektor ønsker en «leksebevist» skole. Leksegruppa følger opp, og ber om en konkretisering
på hva Hebekk skole legger i begrepet «leksebevist skole.

5

Utegruppen informerer
Det er søkt midler for grillhytte 2 steder, men det er stor «konkurranse» om midlene. Det er
en mulighet å søke kommunens dugnadsfond kombinert med egeninnsats (dugnad) hvis vi
får avslag de steder det er søkt. Gruppen jobber videre med dette.
Utegruppen vil be om å være tilstede under ferdigbefaring av uteområde da det fortsatt er
ting som ikke er på stell.
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Trafikk:
Møtet i kommunen ble avlyst. Det er tatt kontakt med kommunen og det ventes på svar på
hva som skjer videre. Det er stilt spørsmål til hva som skjer med kiss& ride plassen når det
skal komme barnehage fra Finstad der hvor gamle Follo barne og ungdomsskole lå. Ved å

Sak
7

8

Beskrivelse
flytte Finstabarn til Hebekk, vil det bli økt trafikk.
Økonomi
Økonomi vil på neste møte gå gjennom hvordan penger samlet inn på ulike arrangementer har
blitt fordelt på klassetrinn/FAU tidligere, samt komme med et forslag til hvordan penger evt.
kan brukes/fordeles fremover.
Eventuelt
Det ble meldt inn en sak vedr. SFO som ikke får tilgang til klasserom men som må oppholde
seg i gangene, etter det vi vet med begrunnelse av dyre «smartboard-tavler» som kan
skades. Vi mener dette ikke er holdbart, og leksegruppa tar dette opp med skolens ledelse.
Tenning av julegran: Økonomi informerer at dette organiseres av FAU. Dato er ikke satt, har
pleid å være mandag/fredag nærmest 1. Desember. Trine M. avklarer med skolen. Vi prøver
å få sponset gløgg/pepperkaker til arrangementet.

Ting til oppfølging (fra forrige møte):
Iselin og
trafikk
komite

Følge opp trafikksituasjonen ved Follo barn og ungdoms skole.
Møtet vedr. ny reguleringsplan for hele Hebekk ble utsatt av kommunen, trafikk følger
opp dette videre.

Neste møte: Tirsdag 13.11 18.30-20.00

Martin Bidmead, 07.10.2018

