Referat Hebekk FAU Årsmøte
Hvor: Hebekk skoles personalrom
Når: Tirsdag 23.mai kl. 18:30 - 19:00
Tilstede:
1A Veronica Liverød
1ATrude Andresen
1B Hege Hunvik
2A Kristiane Giæver Lorentsen
2B Therese Nordeng Andersen
2B Stine Gulliksen
2C Anders Moberg
3A Urmila Berg-Domaas
3B Jenny Fretheim
4A Torill Aune Ingvaldsen
4B Gry Røkkum
5A Ketill Fenne
5C Unni Merethe W. L
6C Inger Setnes
7A Peder Holt
7B Sindre Mikkelsen

Agenda:
1. FAU-leder gikk gjennom årsmeldingen 2016-2017, med litt innspill fra dem som har vært
med på de forskjellige arrangementene. Det ble godkjent
2. FAU-leder gikk gjennom regnskapet for det siste året. De ble godkjent.
3. -Skolelyst.no. FAU var enige om at vi ønsket at elevene kunne velge mellom de
alternativene som Skolelyst har på sine nettsider, og ønsker ikke å begrense utvalget.
-Sykkelprøven for 4., 5. og 6. trinn vil bli holdt i uke 22. Gymsalen skal bli ferdig til oktober.
-Sommeravslutning. Felles samling fra kl 18.00 til 18.30, og så går alle til sitt klasserom. Det
blir opp hvert trinn om de vil stille med kaker og kaffe.

Konstituerende FAU møte kl. 19.00 – 19.30
Dette var et møte for eksisterende FAU representanter pluss de nye representantene.
Til stede: se ovenfor.
FAU trenger ny sekretær, samt medlemmer i FAU sin trafikk gruppe og byggekomite. De
som har hatt disse rollene forklarte hva det innebar. Det ble valgt nytt medlem i
byggekomite – Stine Gulliksen. Valg av sekretær og medlemmer i trafikkgruppa vil bli gjort på
det første møtet til høsten.

En viktig oppgave for trafikkgruppa er oppfølging av prossess for etablering av Kiss og Ride.
Anders Moberg, medlem i trafikkgruppa, ville gjøre FAU oppmerksom på at han kjøpt et av
husene som i størst grad vil berøres av Kiss’n ride og at han dermed plutselig har fått en
dobbeltrolle. FAU mente at det var greit for Anders å forstette i gruppa
Kiss N Ride ved Finstad skole fungerer ikke optimalt. Den er for liten og i rushet rundt
kl.08.30 parkerer foreldre med to biler i bredden. Det fungerer heller ikke optimalt ved Ski
skole. Hebekk FAU ønsker en større rundkjøring som gir plass til mer enn 5-7 biler om
gangen.
Innspill: Det kan bli konflikt med Kiss N Ride og lekeplass ved jordet. Dersom Kiss N Ride blir
veldig stor, vil lekeområdet bli mindre.
Første møte for skoleåret 2017/2018 er 12. september 2017. Det vil bli 3 møter før jul og 3
etter jul. I tillegg vil årsmøte komme i mai.

Referent Therese N. Andersen

