Referat Hebekk FAU
Når: Mandag 11.04.16
Tid: 18.30 - 20.00
Sted: skolens personalrom
Tilstede
1a og 4c
1b
1c
2b
4a og 6b
5a
5b
5c
7b

Jorun Holme
Therese Nordeng Andersen
Trine Berg Kopperud
Solvår Kvedalen
Sindre Mikkelsen
Monika Skisland
Nina Brandtenborg
Håvard Refsdal
Anette Lund

Info fra rektor v/ FAU-leder Solvår
Læreransettelsene for neste år er på plass.
Lærerkabalen for neste skoleår er godt igang, info om ev lærerbytter vil bli gitt etter 17.Mai
Inspektørstilling for den kommende autistavdelingen er lyst ut. Den nye inspektøren skal følge
opp elevene ute der de er idag inntil den nye avdelingen er på plass.
Sommerfesten avlyst i år pga utflytting av lokaler som skal rives.
Diskusjon om inngjerding av dammene, med befaring etter møtet.
Forberedelse til dialogmøte
Trafikk - føler at vi ikke kommer noe sted. Frykt for at utbyggingen ikke tilfredsstiller behovet
som vil komme.
Forslag om å samle tilbakemeldinger vedrørende ugunstig trafikk. Folk kjører mot envegskjøring,
elever sykler i veien og ikke på fortauet. Folk rygger inn envegskjøring og stopper ved parkering
forbudt skilt ved sykkelparkering.
Svar fra rådmannen angående skoleutbyggingen
Se vedlegg.
Regnskapsåret til FAU ble avsluttet 31.03.16
Gått igjennom vedtektene, noen få endringer. Legges frem for årsmøtet.
Innkalling til årsmøte og årsberetning må lages.
Regnskapsåret - vi hadde et overskudd på ca 10 000 kr på 17.mai og 19 000 kr på
sommeravslutningen. Dette er litt væravhengig. Vi bruker ikke så mye penger; støtter
trivselslederne, kjøpte sykkelkort, støtter korpset, premie til 7. klasses tautrekkingskonkurranse
på 17.mai. Det burde stå info om konkurransen i 17mai rapporten. Tidligere premier har vært
pizza og film, kino.

57 000 kr på konto. Forslag til budsjett for neste år er laget.
Evt.
Neste FAU-møte blir FAU og årsmøte.
Det var opprinnelig to møter igjen.
FAU-møtet den 9. mai. endres til 23. mai og gjøres til kombinert årsmøte og konstituerende
møte for neste års FAU.
Trivselslederne ønsket støtte til utstyr. Ønsker seg 4 stk Smashmallstativ til ca 3000 kr stk. FAU
vil bidra med dette.
Referent Therese Nordeng Andersen

