Referat Hebekk FAU
Når: Tirsdag 15.11.16
Tid: 18.30 - 20.20
Sted: skolens personalrom
Tilstede:
Rektor Ingunn Lind Bjørhei
Eiendomsjef i Ski kommune Terje Smestad
1a Veronica Liverød
1b Svein Kråkenes
2a Kristianne Giæver Lorentsen
2b Therese Nordeng Andersen
3a Urmila Berg-Domaas
3b Jenny Fretheim
4a Gøril Karlsen
4b Lilian Svilosen
5a Ketill Fenne
5c Therese Nitter
6b Nina Brandtenborg
7a Peder Holt
7b Sindre Mikkelsen
1.Info fra rektor
Julelystenning 25.nov. Alle velkommen på morgenen, elevene synger og servering v/ FAU.
Julegudstjeneste 16.des. Kirkebesøk og alternativt opplegg hvor elevene aktivt velger selv, dette vil
skolen fortsette med.
Foreldreundersøkelsen. Annen hvert år. Viktig med tilbakemelding fra foreldrene. Dette ønsker
politikerne å se på og se om det er noe vi kan bli bedre på. Brukernavn og passord skal komme på
mail. Foreldre må svare per barn, og innen uke 47.
-Info om svømming
18. okt. var det en ulykke i svømmingen. Alt ble gjort etter boka. Eleven er tilbake og alt er bra. Tøff
opplevelse, bedriftshelsetjenesten har vært inne. Det er fokus på sikkerhet og svømming kommer til
å bli avlyst dersom der ikke er nok folk med livredningsprøven tilstede. FAU stille spm til
kommunalsjef Jane Short Aurlien, hva tenker de om elevene som ikke får nok svømming og dermed
ikke får oppnår kompetansemålet? Kommunen styrer tilgang på svømmehaller, mulighet for å busse
elevene til andre svømmehaller?
-Info om byggeprosessen v/Eiendomsjef i Ski kommune Terje Smestad.
Fremdriften ligger på nettsiden. Linken blir hele tiden oppdatert. Gymsalen blir ferdig ila våren 2017,
to gymsaler. Våren 2018 skal alt være ferdig.
Store deler av skolegården vil bli sperret av når de begynner å bygge, pga sikkerhet.
Har gått bort fra modul og til elementer dermed vil byggekran brukes vesentlig, dette påvirker også
endring i ferdigstillelsen av byggene. Det er ønskelig å bruke grøntarealet mellom enden av
St.Hansveien og 1.klassebygg. Dette må søkes om, omreguleres osv. og det tar tid. Det jobbes med å
få større uteareal til skolen. Jobber med en midlertidig tillatelse på å bruke jordet under
byggeprosessen.
-Trafikk og skoleveien
Ser for seg Kiss and ride i enden av St. Hansveien som kan løse trafikkproblemet på en sikker og god
måte. Statens vegvesen har godkjent en midlertidig skiltplan for området rundt skolen. Ønskelig at
barna slippes av ved butikken.
-Inndeling av skoledagen grunnet svært begrenset uteområde

Fra jul fram til st.hans blir den mest krevende perioden. Skolen foreslår å dele opp trinnene slik at det
første friminuttet blir delt opp i to omganger. Halve skolen kl. 10.00 -10.30, og andre halvdel kl. 10.30
-11.00. Tolvfriminuttet blir delt opp i to 15 minutters økter og elevene får gå hjem 15 min tidligere
hver dag. Denne endringen skjer før jul. Innspill at klassekassene kjøper inn ett spill hver slik at
elevene har alternativ inne når de mister uteplass. FAU undersøker om det er mulig å få bruke den
nye lekeplassen.
2. Julegrantenning - frivillige
25.nov. Nok frivillige har meldt seg.
3. Økonomisk støtte til en førjulsaktivitet på skolen
7.trinn ønsker en aktivitet utenfor skolen som en hyggelig og samlende aktivitet. FAU ønsker å støtte,
men det kom innspill om at det kanskje passet bedre i februar/mars da det skjer mye i desember.

4. Div.
-Reflekskampanje. NAF inviterer 1., 2. og 3. trinn til å bli med til Nesoddtangen.
-Noen foreldre opplever at Informasjonsflyten fra lærerne har vært dårlig. Ligger ukeplanen på nett?
Brukes its learning? Dette bør gjøres likt for alle trinn.
-Foreldre oppfordres til å påvirke barna med god innstilling til byggeprosessen. Det skjer mye
framover, og vi mister mye uteområde, men vi gleder oss til en helt ny skole.
Referent Therese N. Andersen

