Referat Hebekk FAU-møte
Hvor: Hebekk skoles personalrom
Når: Tirsdag 7.februar kl. 18:30 - 20:00
Tilstede:
1A Veronica Liverød
1B Svein Kråkenes
2A Kristiane Giæver Lorentsen
2B Therese Nordeng Andersen
3A Urmila Berg-Domaas
3B Jenny Fretheim
4A Torill Aune Ingvaldsen
4B Lillian Svilosen
6A Stian Fagereng
6B Nina Brandtenborg
7A Peder Holt
7B Sindre Mikkelsen
Rektor Ingunn Lind Bjørhei
Godkjenning av referat fra forrige møte. Ingen innvendinger.
1. Rektor informerer
-Krevende med lite uteområde. Gymsalen er klar fra høsten av. Trivselsaktiviteter i gang i
friminuttene.
-Vurdering for læring
Ligger på Udir sine nettsider. Fire prinsipper som skal implementeres hos elever og lærere.
Foreldrene på skolen har fått en brosjyre som er skrevet med elevenes egne ord. Står om
Vurdering for læring på skolens hjemmeside.
-Rektor viste power point fra SSB om skolenes bidrag til elevenes læring.
2. Dialogmøte
Møte i mars for alle virksomheter i kommunen. Brukere og politikere. Brukere på skolen kan
legge fram tre temaer. Viktige tema for FAU er:
-Uteområdet. Blant annet tidsestimat på uteområdet som skolen har blitt lovet. Ønskelig å
vite hvor grensene går og når vi får det.
-Trafikk
-Kiss & ride
-Økt voksentetthet på de minste trinnene, blir det satt inn pedagoger eller assistenter?

3. Byggeprosess/ uteområdet
Det er for lite penger til uteområdet. Hinderløypa som tidligere ble fjernet skulle bli
erstattet. Hvis uteområdet skal bli større, men økonomien ikke strekker til, hva skjer da? Det
ble sagt at 3 mill var øremerket uteområdet, hva går disse pengene til? Nå ble det nevnt 2

mill til uteområdet- er det redusert? Kan vi få en garanti for at det skolen har mistet blir
tilbakeført? Har de rom til å omdisponere midlene innenfor byggeprosjektet slik at vi kan
risikere å ikke ha penger til uteområdet? Kommunen bygger skoler og har ikke gode nok
planer for uteområdet, dette reagerer FAU på. FAU ønsker å ta opp dette med ØB, sammen
med Finstad FAU.

4. Bruk av klassekassen
Reaksjoner fra foreldre om å bruke klassekassen til å kjøpe leker som elevene kan bruke i
friminutt /SFO tiden, som kompensasjon for mindre uteområde. De mener det er skolens
ansvar.
Svar fra rektor: Skolen kan ikke be foreldrene om penger. Dette er klassekontaktenes
oppgave dersom man ønsker å handle inn noe til klassene. Driftsbudsjettet er stramt. TL
leker blir kjøpt inn, SFO har penger til div innkjøp. Ulikt hvordan klassekassene brukes på
trinnene. Et argument var at rumpeakebrett som ble kjøpt av foreldrene ble passet bedre på
enn om alle hadde fått det fra skolen. Det blir fort slitasje og kaos i spill, manglende brikker
osv. Forslag fra FAU om at foreldre kan donere spill, kort osv., og bli kvitt overflod i hjemmet.

5. Div
Kiss & ride oppdatering: Arkeologisk undersøkelse koster penger, og det er ikke bestemt
hvem som skal betale for dette. Fylket har fått 1,2 mill fra kommunen til å bruke på kiss &
ride, men alt er avhengig av arkeologisk undersøkelse.
Trafikk: God tilbakemelding på morgenfugler.
Trafikkgruppa skal møte med kommunen for å se på muligheten for tryggere kryssing i
Oppegårdv. og trafikkbegrensing i Austliveien og Nybrottveien.
Det har blitt observert episoder i Austliveien hvor folk kjører fort ut av innkjørselen.
Referent Therese N. Andersen

