Referat fra FAU møte Kråkstad skole 29.04.2015
Tilstede: Vibecke Frich-Wennerberg (5b), Sigrid Nohr (8a), Brigitte Landrø (5a), Meri Bremnes (7a),
Therese Borgen, Katarina Sparstad (1a), Mina Mjærum Johansen (1b), Wibeke Bakken (7b), Bente
Fredriksen (8b), Annichen Bjørnstad (2a), Lone Mette Gamme (5b), Linda Stormoen (3a), Jorunn
Orset (7a), Anna Eklöf-Flugstad (9a)
1. Informasjon fra rektor Marit.
- Trivselslederprogrammet fungerer fint. Ungdomstrinnet har vært litt avvaktende.
Representant fra trivselsprogrammet har vært på besøk og hatt en to tmers økt med
leking med u.trinnet.
- Skryt til 7. trinns trivselsledere som er veldig flinke til å holde orden og passe på utstyr
- Konklusjon at det har vært en god start på trivselsprogrammet
- Kort info om kommunereformen, info om dette finnes på kommunens hjemmeside
- Beslutt om at Blåveiskroken bhg består til trass for ny stor bhg i Kråkstad blir bygd
- Elevantallet på skolen øker – blir trangt om plassen
- Sykkelvei mellom Ski og Kråkstad er på gang
- Økonomi i Ski kommune er anstrengt. Blir mere kutt i skolesektoren neste år, men ikke
så mye som en del andre virksomheter
- «Transponder» er et nytt varselsystem på sms som skolen har begynt å bruke. Blir brukt
fullt ut fra høsten. Der kommer varsel fra skolen litt ut på dagen om barnet ikke har
kommet på skolen og foreldre kan også gi beskjed om fravær. Det går fortsatt an å gi
beskjed om fravær på It`s learning.
- Skolen skal begynne å bruke en ny metode fra høsten – «læringspartner». Det innebærer
bl a at elever blir trukket tilfeldig hvem de skal jobbe med fast i en måned. Bytte av
partner hver mnd. Brukes i alle fag 1. – 10. trinn.
2. Evaluering av dugnad
Positiv stemning. Ca 30 personer innom i løpet av ettermiddagen. Fikk gjort nesten alt som
var planlagt. Både FAU og skole positive til at det blir dugnad neste år også.
Tips til neste år: Be folk ta med spader, raker og koster. Bedre utarbeidet beskrivelse for hva
som skal gjøres. Kl. 16 er for tidlig , prøve kl. 17 neste år.
3. Diverse saker fra Therese.
- Temakveld om jentekommunikasjon
FAU ønsker at tema jentemobbing/jentekommunikasjon blir satt mere fokus på og blir
tatt opp som tema på et stormøte. Fint om skolen kan stille egne resurser til dette og
fortelle hva de jobber med og hvordan. Vi vet at skolen har kurs blandt elever og vi som
foreldre ønsker mer innsikt i dette og samtidig tips til hvordan vi kan videreføre noe av
dette hjemme. Marit rektor sjekker med skolen om dette kan gjøres til høsten.
- 17. mai komitè. Avtalt at kasserer fra FAU stiller på første 17. mai møte og kommuniserer
med kasserer i 17. mai komitèen i forhold til økonomi. Penger til 17. mai kommitè skal
finnes hos FAU.
- Kommunalt FAU er i gang med å lage en håndbok til alle foreldre som har barn som
starter i 1. trinn om hva som kommer i de forskjelllige trinnene. Hver skole kompletterer
med det som er lokalt for den enkelte skole. Theres følger opp dette.
- Det har vært dialogmøte med 3 politikere. Fokus på trafikk og Skotbu.

-

Trafikk. Fortsatt stor og rask trafikk spes i Kråkstadveien mellom Sigtunskrysset og
skolen. Frykt for enda mer belastning på vei i forbindelse med stengte veier i Ski. Vi lurer
på effekten av fartsdumpen som ble lagd. Vi etterlyser fartsmåling for å se om det har
skjedd noe. Therese sjekker hvordan dette lar seg gjøre. 50-sone i Stasjonsveien mener vi
også er også for høyt. Therese skriver brev til kommunen med spørsmål om hvordan
man tenker rundt dette.
- Ballbingen har en del skader og trenger vedlikehold. Skolen vet om dette og prøver å
finne ut hvem som har ansvar og hvordan man får ordnet dette.
4. Eventuelt
Innspill fra forelder om dårlig utemiljø. Savner bl a type klatrestativ.
5. Neste møte blir 28. mai kl. 19.00 på personalrommet.

Referent: Anna Eklöf-Flugstad

