Referat FAU-møte, 25.2. 2019
Tilstede: Alle trinn er representert.
Sak 24-2018/2019 Gjennomgang av sist referat.
Ingen innvendinger.
Sak 25 - 2018/2019: Foreldrekvelden 26.03 «ALLE MED»
Hvordan skal vi organisere foreldremøte som skal være den 26.03 fra 18.00 - 19.30?
Vi får låne lokalene av Frikirka. Av hensyn til religionsnøytralitet, så må vi fokusere på at
det er en invitasjon til lokalene til Solkollen barnehage, og ikke til en frikirke.
Få med HIF, Lauvåsen, Fritidsetaten Øst, Knuden? - kan de ha en form for stand her?
Kan vi også høre med den nye koptiske kirken og Frikirka sine tilbud, om de vil ha stand?
Kriterie for at skal kunne stå der, er at de kan bli tilbudt det gratis om de ikke har råd.
Kunne vi “loddet” ut noen gratis årsmedlemskap i Lauvåsen eller Hånes?
Et poeng med dette initiativet, er å jobbe litt for å få med de som har mest behov for det. Gi
litt ansvar til klassekontakter, som kommuniserer med lærer og hjelper de som burde være
der, å være der. Kan man ta med naboen?
Styret lager invitasjon. med påmeldingsslipp. Bør være klart 11. mars.
Frivillige (Ingunn, Lisa og Ramona) forbereder kaffe og frukt til møtet. Kan få kaffe, kopper
og frukt av skolens penger.
Klassekontakten har ansvar for påmeldingen, og kan derfor lettere ha innvirkning for å få
med de som trenger det mer enn andre.
Sak 26 - 2018/2019: Uteområdene på Brattbakken
Nye toaletter er på plass i blått bygg på Heståsen.
Oppdatering etter styremøte i skolestyret. Rektor har snakket med Rita Galteland i
kommunen. Vi kan søke tippemidler for å få renovert bingen, siden den er så gammel.
Denne søknaden gjør kommunen, om vi ønsker. Det ble foreslått, tippemidler til dekke, fyll
og mål. Dette vil koste 250.000 - 300.000 kroner. Hvordan skaffe halvparten av disse
midlene? Hun anbefalte som dugnadsjobb å lakke alt av stål og sjekke alt av
planker/gjerder/rammer. Det er også snakket om bruken av sponsor/reklame. Vi får lov til å
ha sponsorer, men det kan ikke være butikker som retter seg mot barn. Klarer vi skaffe
100.000 - 150.000 kroner? Det kan være realistisk å få til i løpet av høsten om vi klarer å
skaffe noe.
Silja Åsland hører med HIF om sponsormidler i første omgang. Skolen stiller også med
midler. Linda spør eier av KEAS. Anne May hører med Hånes Misjonskirke og
Ansgarskolen. Linda hører med Coop. Andre kan høre med lefsebakeriet, sykkelgutane
m.m. Agder Taxi. Osram om belysning.

Sak 19 - 2018/2019: Dugnad vår 2019
Hvordan skal vi organisere oss?
Uke 15 (8-14. april), tirsdag på Heståsen og torsdag på Brattbakken. Tar mer etter neste
møte.
Sak 28 - 2018/2019: Prosjekt - Trygt Hånes - oppdatering.
Vi begynner med natteravner førstkommende fredag. Det begynner 1. mars, og vil være på
tirsdag, fredag og lørdag. Fem personer fra 20.00 - 22.00 og fem personer fra 22.00 24.00. Det er tenkt forslag til en rute å gå. Det er lagt ut på facebook om noen er
interessert. Det vil komme mer info. Kan vi bruke “trygt Hånes-logo” på vestene?
Sak 29 - 2018/2019: Eventuelt
 RØFF - ungdomsalternativ til BARK.
 TV-titting i storefri.
Kan man heller snakke sammen i spisinga heller enn å se på TV? Får de i seg
maten mens de ser på? Noen glemmer seg bort siden de ser på TV. Vi tar opp
saken igjen. Rektor utfordrer lærerne til å reflektere over hva de gjør i spisinga.
 Trafikksikkerhet oppdatering
Skolen skriver dette “igjen” på hjemmesiden. Vi skriver også et skriv.
Bør man kontakte ingeniørvesenet og nevne at det er for mye biltrafikk for den lille
lommen. Sunniva sjekker.
 Åpen skole 5. juni. Hvordan skal vi organisere?
Det arrangeres gjerne åpen skole fra 17.30 - 19.00. Mot slutten av denne tiden, får
hvert trinn sine tiltenkte 10 minutter til å ha en liten avslutning i amfiet og
blomsterutdeling.
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