Referat FAU møte, Hebekk FAU
Mandag 14.03.16 kl.18.30 – 20.00
Sted: skolens personalrom
Tilstede:
1A og 4C– Jorunn Holme
1B - Therese Nordeng Andersen
2A – Hilde Tuhus Sørlie
2B - Solvår Kvedalen
3A - Asa Einarsdottir
4A og 6B - Sindre Mikkelsen
5A - Monica Skisland
5B – Nina Brandtenborg
5C – Håvard Refsdal
6A – Mai-Linn Dahl Godtland
7B – Anette Lund

Sak 1 – SFO vedtekter -behov for høringsuttalelse?
FAU har ingen kommentarer til høring.

Sak 2 – Søknad om støtte til TrivselsLeder utstyr.
FAU er positive, men ønsker litt mer info om hva midlene skal brukes til. Nina sjekker med Andrè
Iversen og Line-Sofie Gystad om hva slags utstyr de ønsker.

Sak 3 - Follomesterskap i sykling/trafikkunnskap 2016
Arrangeres på Vestby skole 26.mai. Vanlig at èn elev fra 6. og 7. trinn deltar
FAU utfordrer skolen til å stille med lag.

Sak 4 – Referat trafikktelling Oppegårdveien
FAU frykter at trafikken langs Oppegårdveien vil øke når jernbanebrua stenges for trafikk. Nå er
vanlig trafikk registrert slik at det kan sjekkes opp mot evt. økt trafikk ved stengt bru.

Sak 5 - Oppdatering trafikk / Norbyveien

Siste melding fra SVV er at dersom intet uforutsett skjer, vil det åpnes for toveistrafikk mellom Ski
sentrum og Myrveien i midten av mai.
Det er litt skummelt når syklistene nå kommer fram og trafikken økes på Hebekk. Ikke lov å sykle mot
envegskjøring. Bør informere om dette.

Noen foreldre ønsker å forby sykling til skolen. FAU oppfordrer til å bruke hjelm og sykle forsvarlig.
Anbefaler at elevene tar sykkelprøven før de sykler til skolen, men FAU kan ikke forby sykling.
Envegskjøringen blir opphevet i midten av mai. Send ut sms på transponder etter påske hvor elever
blir gjort oppmerksom på at det ikke er lov å sykle mot envegskjøring og oppfordre til bruk av hjelm.

Sak 6 – Debatt -forberede saker til dialogmøte (politikere). Skolebygg og trafikk. Hvordan bør vi
vinkle disse sakene?
Del 1
FAU avventer svar fra ordføreren angående skolebygg før man bestemmer seg for vinkling av
skolebyggsaken i dialogmøte.
Del 2
Ressurssituasjonen i skolen, skolebyggprosessen for ny Hebekk Skole, samt trafikksituasjon vil bli
drøftet i dialogmøte. Debatt rundt hvordan dette skal frestilles. Basert på debatten lager leder og
nestleder et utkast som fremlegges på neste FAU-møte.

Eventuelt

Rensedammene bak skolen:
Foreldre er bekymret over at det ikke er gjerde der som hindrer elevene fra å falle i vannet. Det blir
sagt at det er langgrunt, men hvor dypt er det?
De skal være slake og kommunen har fått beskjed om at det blir ikke gjerdet inn da det skal være et
friluftsområde. Det skal være inspeksjon der denne uken og vi gjør ikke noe mer før vi vet utfallet av
det.

7. trinn Ung i Ski 5.april.
FAU stiller med en liten gavehilsen til foredragsholderne som kommer på fritiden.
17.mai komiteen har hatt første møte og alt under kontroll. Det er 3.trinn som arrangerer.

Referent
Therese Nordeng Andersen

