Referat FAU-møte 13.11.2018 Kl.18.30-20.00
Tilstede:
Åse Britt Elle
Kristin Würgler
Veronica Liverød
Ann Hilde Bolstad
Camilla Staurung
Trine Mårvad
Martin Bidmead

1A
1C
3A
4A (leder)
6A
7A (kasserer)
7C (sekretær)

Lena C. Myhre-Fenne
Mona Dreyer-Bille
Sissel Dyngeland
Camilla Lein Ouilie
Helen Grønneberg
Lene Grønvold

1B
2C
3B
4C
6B
7B

Saker:
Sak
1

Beskrivelse
Generelt:
Rektor har ordet
-Halloween og inkludering
Bakgrunn: Konkret sak der 1 barn ikke ble invitert til Halloween. Halloween er en spesiell dag
siden det bare er 1 dag i året og en helt spesiell «happening», så enda mer følsomt å bli
«utestengt» den dagen enn for eksempel en bursdag som man allerede har fokus på.
Noen tanker: Kan man arrangere noe i regi skolen (FAU), evt, Kjeller’n?
En mulighet er også at man samles på skolen for å gå Halloween.
Det ble bestemt at Arrangementskomiteen tar dette videre, i sammenheng med sosial årsplan.
Man må sørge for at 1 person på hvert trinn har et spesielt ansvar for å følge opp at ingen faller
utenfor.
-Rutiner for hvordan vi tar imot elever og foresatte som kommer midt i skoleåret
Henger sammen med punktet over, da dette gjaldt en familie som kom midt i skoleåret og ikke
hadde noe «nettverk» med foreldrene i klassen.
Det ble enighet om at skolen må ha rutiner for dette, som bl.a. innbefatter at lærer skal legge ut
informasjon via Transponder i tillegg til ranselpost når noen ankommer midt i et skoleår.
Klassekontakter har da et ansvar for å kontakte disse, og informere om hvordan informasjon
mellom foreldre i klassen foregår, for eksempel via Facebook-gruppe. Man må samtidig
informere om at dersom man av ulike grunner ikke er på Facebook vil man bli kontaktet på andre
måter for eksempel via mail/sms – man oppfordrer til å benytte Facebook da dette forenkler
kommunikasjon, men det kan være noen som har gode grunner til ikke å være på sosiale
medier. Et forslag var å ha et «Velkommen»-samtaleskjema der man informerer om
Facebookgrupper i klassen, og samtidig kartlegger om man ønsker/må kontaktes på andre
måter.
Det oppfordres til at klassekontakter tar en runde i sin klasse og sjekker om det er noen som
faller utenfor kommunikasjonsflyten.
Kommunikasjon på Facebook-grupper:
FAU lager et forslag til informasjonsskriv om en felles «policy» for Facebook-grupper for ulike
klasser, som helst bør stå i heading også i selve Facebook-gruppen. Dette gjelder ting som at
man ikke legger ut negative ting om lærere eller andre, ikke snakker stygt generelt, samt typiske
temaer som hører hjemme i Facebook-gruppa (generell informasjon, trender på sosiale medier
osv). Forslaget sendes til rektor.
Skolen ønsker foredrag om sosiale medier og nettvett.
Skolekretsgrenser (Finstad/Ski/Hebekk):
På Hebekk vil 3 klasser gå ut og 2 klasser går inn, dvs. Hebekk får i første omgang færre elever
og har allerede plass til flere, mens situasjonen er motsatt på de andre skolene. Dette betyr at
det kommer til å skje noe mht. skolekretsgrenser, men det er en stor kabal som skal gå opp, og
mange hensyn som skal tas (for eksempel reguleringsplaner, hvor bygges det nytt for å nevne
bare et par). Utfrodringer vil komme i forhold til å «integrere» nye elever og foreldre
Det skal avholdes et møte 5 Desember 08:00-09:00 vedr. dette, men det er kun et
informasjonsmøte. FAU stiller med 1 representant.

Sak

Beskrivelse
Selve prosessen vil kjøres fra Januar, og nye grenser vil gjelde fra 2021.
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Gratisprinsippet
Ann Hilde referer fra møtet hun og Svein har hatt med skolen: FAU og skolen er helt på linje
vedr. gratisprinsippet. Gratisprinsippet må også gjelde eksiterende utstyr og reklamasjoner på
dette.
FAU (Svein) tar opp dette med kommunen, og det bør også bringes opp i det kommunale
foreldreutvalget.
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Lekser
FAU har gitt sine innspill til skolen og ballen ligger nå hos dem.
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Juletretenning
Fra 08:00-09:00. De som er meldt opp fra FAU er Johnny, Åse Birgitte, Lene og Camilla. Evt.
andre kan også melde seg på via Facebook. Elever fra 7.trinn hentes inn som hjelp etter behov.
FAU skaffer plastkopper til 400-450 elever.
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Reklame
Ann Hilde informerer om at det kommer en del reklame. Enstemmig vedtatt at all reklame kan
slettes.
Trafikk:
Egen Facebook-gruppe er opprettet. Gruppe må følge opp kommunen i forhold til ny trafikkplan
for Hebekk etter møtet som kommunen avlyste.
Går rykter om forslag om bom i Nordbyveien, som i så fall vil gi økt belastning på
Oppegårdveien. Trafikkgruppa sjekker ut med kommunen om dette er reelt, og hvis ja må man
diskutere hvilke tiltak som kan være aktuelle (trafikklys, fortau på begge sider av veien og
liknende). En utfordring er at Oppegårdveien er fylkesvei og ikke kommunal.
Trafikkgruppa kommuniserer via Facebookgruppa for å samkjøre kontakt mot kommunen.
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7

Økonomi
Leker til 17.mai: Leker ligger lagret i boden, og må gjennomgås for å se hva som trengs å
fornyes. Camilla sjekker status på dette.
Leirskole: Dette er nå gratis.
6 forslag til mulig bruk av penger som disponeres av FAU ble presentert, og legges ut på
Facebook for avstemning.
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Juelgave fra FAU: Det ble enighet om at FAU gir en liten (nøktern) felles gave til
skolen/personalensom for eksempel konfekt, juleoppsats eller liknende som en liten hilsen.
Ressursbank
Flyttes til neste møte

Ting til oppfølging (fra forrige møte):

Neste møte: Tirsdag 16.01 18.30-20.00

Martin Bidmead, 28.11.2018

