REFERAT FAU-MØTE 21.01.2019
KL 18.00 TIL 19.30
Til stede:

Alle trinn representert

Sak 01 – 18/19.

Referat fra 03.12.18
Gjennomgått og godkjent

Sak 16 – 18/19.

“Alle skal med” – nasjonal dugnad mot barnefattigdom.
Dato for foreldremøtet i vår er satt. Det blir den 26. mars klokka 18.00 – 19.30, Lokasjon
– Hånes Frikirke – i kirkesalen. Vi snakker om dette på neste FAU-møte, hvordan vi skal
organisere det, hvem skal ha med kaffe og kaker etc. Kristine Vigsnes kommer for å
holde et foredrag, og vi burde få med noen lokale aktører med på dette. Hun skal holde
foredrag i 30-40 minutter, så vi har tid til både utsagn fra FAU, skolen eller andre aktører
i nærområdet.
Skolen har informert på ulike plattformer at de er åpne for å ta imot utstyr som kan
komme til hjelp for andre. Det har vært liten respons, men vi håper på at vårrengjøring
kan gjøre susen. Forøvrig er det allerede etablert slikt på Strømme hos fritisetaten. De
kan låne ut masser av utstyr.

Sak 17 – 18/19.

Bygg og uteområder
Endelig er det bestilt oppgradering av toalettene på Heståsen. Skriv er sendt med alle
barna hjem. Arbeidet starter så snart HSH har kapasitet.
Vennebenken har blitt satt ut på Heståsen
Ballbinge på Brattbakken. HIF ønsker at FAU kommer med kostnadsoverslag og en
søknad. Rita Galteland vil bli kontaktet av rektor for å avtale et møte til befaring.

Sak 18 – 18/19.

Læringsmiljø
31 januar skal alle skolene i bydel øst møtes for å gå gjennom alle prosedyrer for
håndtering av spesielle situasjoner i skolene, for å lage en samlet prosedyre så
håndteringa blir lik overalt. Dette også for å kvalitetssikre rutinene, og sørge for at nye
lovparagrafer er tatt hensyn til. Det er framgang på det trinnet det har vært utfordringer
på. Det skal være et nytt foreldremøte i begynnelsen av februar. PPT skal igjen ha
observasjon i begynnelsen av februar. Nye rutiner blir utlevert når de er klare.

Sak 19 – 18/19

Dugnad vår 2019
Dugnad blir i UKE 15, tiorsdag på heståsen, og torsdag på Brattbakken.
Linda, Silje, Geir og vaktmester skal gå gjennom skolegården på Brattbakken for å se hva
vi kan gjøre. Få til en større dugnad for å bedre vilkårene til elevene.
Linda tar kontakt med vaktmester etter at Rita Galteland har vært på befaring.

Sak 20 – 18/19

Åpen skole
Datoen er satt til 5 juni. Det er tradisjon for 1 onsdag i juni. Det ble avtalt på første
fellessamling i høst at Åpen skole er da samtidig som alle sommeravslutninger. Linda
sender mail til alle foreldrekontakter og ber de handle deretter. 4 trinn skal ha kafeen,
og det blir som vanlig, på Heståsen. Man kan samles klassevis å ha sommeravslutning
samtidig som man er på åpen skole, så slipper man enda fler avslutninger i denne
perioden da det kan bli veldig mange. Vi kan snakke om det på møtet i februar, og avtale
hvordan det skal organiseres.

Sak 21 – 18/19

Trafikksituasjonen
FAU har snakket om trafikksituasjonen ved henting/levering av barna. Ved lomma i
jordbærveien er det flere som tar «u-svinger» om de har parkert feil vei i lomma ifht
hvilken vei de skal kjøre. Og ved lærerene parkeringsplasser kan det ofte oppleves kaos
på morgene når elever blir kjørt til skolen. FAU skal oppfordre alle foreldre til å ikke
kjøre barna så fremst de ikke må. Dersom det skal kjøres må barna settes av ved lomma
i jordbærveien, IKKE åpne døra ut mot veien, og at man tenker litt for å ikke skape
farlige trafikksituasjoner. Det har ikke skjedd noe til nå, men vi vil heller være føre var.
Melkebilen kommer nå på et fast tidpunkt, ikke når elevene er ute, og det er SFO som
har ansvar for at en voksen skal være ute og skjekke at det er trygt.

Sak 22 – 18/19

«Trygt Hånes»
Etter endel hendelser på Hånes på kveldstid ser vi at det er behov for et nytt prosjekt
«Trygt Hånes». Linda har tatt kontakt med Hanne Apalstø - leder FAU Vigvoll, Kenneth
Arntsen – fairplayansvarlig i HIF, Styret i Lauvåsen IF, Frikirka og kirka. Det blir arrangert
et møte tirsdag den 29 januar for å stake ut veien. Referat kommer til FAU etter møtet.

Sak 23 – 18/19

FAU har en konto med noe penger i banken. Nye krav fra bankene er at det må være en
konto knyttet til et fødselsnummer eller et orgnummer for å forebygge hvitvasking.
Derfor ble det bestemt at rektor kan opprette kontoen i sitt navn, og alle årsoppgaver
skal være tilgjengelige for FAU. privatøkonomien til noen. Vi bestemte at det alltid er
sittende rektor som skal ha denne kontoen.

For FAU
Linda Pedersen, FAU-leder

