Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 1. desember 2015 kl. 19.30 – 20.45
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Medlem
Nils Harald Leversund (2A) (nestleder)
nilsemaen@gmail.com
Thor Daniel Eigestad Skaar (B) (sekretær)
thordanielskaar@hotmail.com
Laila Karin Olsen Meberg (A)
lailakolsen@hotmail.com
Vegard Bentzen (B) (kasserer)
Vegard.bentzen@shell.com
Jorunn Skjøld (B)
jorunnskjold@live.no
Ingrid Dirdal (B)
ingrid.dirdal@lyse.net
Anne-Lill Oma Reke (A)
anne-lill.oma@hotmail.com
Tore Sviland (A) (leder)
tore.sviland@lyse.net

Til stede
X
X
X
X
X
X

X

Vara
Tone Meling (3C)
Tone.m@lyse.net
Ingunn Reed Anda (A)
ingunnreedanda@gmail.com
Torhild Nystøl Berntsen (B)
torhild.n.berntsen@gmail.com
Marianne Gjerlaugsen (B)
marianne.gjerlaugsen@uis.no
Anne Turid Vestbakke (A)
atlv@vestbakke.com
Åse Hauge (A)
asehauge@live.no
Vibeke Linn Haugan Landmark (B)
vibeke.landmark@lyse.net
Ann Helen Aune (B)
annhelen.aune@ly.se.net

Sak
Åpning og godkjenning av agenda

Informasjon fra Skolen










Tor

Adventsmarkering på skolen m. omvendt adventskalender, skolekor og
samlinger.
Foreldreundersøkelsen (47 %) og elevundersøkelsen (93 %) er gjennomført.
Intervjuer til to vikariater er gjennomført. Tilbud er gitt.
Videreføring av administrasjonsressurs som skolen har hatt under rektors
utviklingspermisjon.
Ledelsen er på skolevandring og ser tydelige klasseledelse, god vurderingspraksis
og gode relasjoner i klassene.
Skolen vil arbeide videre med beredskapsplan mot terror og uønskede hendelser
framover.
Flyktningsituasjonen.
Forslag til skolerute for 2016-2017 tas opp i SU 15. desember.

FAU ønsker å gratulere Smeaheia skole med fremragende resultater på de nasjonale
prøvene for 5-trinnet som var over landsgjennomsnittet. Engelsk 54%, Lesing 54% og
regning 56%. Se informasjon som er lagt ut på hjemmesiden.
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Refleksbruk
Fra læreren for klasse 1B og foreldrekontakt fra 1B foreligger det bekymring for at
enkelte barn blir noe usynlige på skoleveien/skolens område nå i mørketiden, spesielt
dem som sparker og sykler uten lys evt. vest på seg. Erfaringsmessig, er det bare en
liten del av barna som bruker refleks/lys eller vest og det har vært nestenulykker med
barn på skoleveien. Det er spesielt viktig nå i mørketiden at barna synes godt og bruker
lys/refleks/ves for å redusere risikoen for ulykker. Viktig å få opplyst foreldre nok en
gang hvor viktig det er at barna våre er synlige på vei til skolen. Innspill fra FAU -tiltak?
-

Informasjon fra Trygg Trafikk om refleksbruk legges ut på hjemmesiden
til skolen og under seksjonen til FAU.

X

Ansvar
Tore

Ingen innvendinger. Agenda godkjennes.
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Til stede

Tore

-

-
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FAU ønsker økt fokus på refleksbruk ved å sette i gang en klasse
konkurranse. Konkurransen vil gå ut på å registrere daglig refleksbruk
blant klassens barn gjennom hele vinteren fra og med desember 2015 til
og med februar 2015 (eks. av ukens ordenselev ).
Klassen med høyeste bruk av refleks (prosentmessig) vil bli premiert til
våren (premie sponses av FAU).
FAU ønsker at skolen utarbeider en plan for gjennomføring av
konkurransen (oppstart f. eks. uke 50, registrering osv).
FAU vil ta kontakt med Trygg Trafikk for eventuell sponsing av reflekser
til skolens elever.

Trafikksikkerhet i Kjærholen

Tore

Ormaskogen barnehage er blitt kontaktet av kommunen for å se på muligheten for å
enten gjøre veien bredere eller lage en møteplass for busser. Vi er største jordeier på
strekket og skal ha et møte med kommunen og Kolumbus. Innspill/kommentarer fra
FAU ved Smeaheia skole?
-
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FAU er bekymret for trafikksikkerheten med dagens situasjon og støtter
en utbedring av veien/møteplass for busser.
FAU ønsker også at alternativer til bredere vei, eller møteplass
undersøkes, for eksempel bruk av speil på aktuelle steder for å bedre sikt
eller lyskryss med registrering av busser slik at bussene ikke møtes på
strekningens smaleste område.
Det viktigste for FAU er at løsningen gjør skoleveien trygg for barna.
FAU har tiltro til at kommunen og Kolumbus finner en god løsning.

Eventuelt.
-

Det meldes om frustrasjon blant foreldre på andre trinn om ‘’fri bruk av
sykkel og sparkesykkel’’ som fører til konflikter i hjemmet pga. ønske om bruk
av sykkel/sparkesykkel. Skolen har ikke hjemmel til å nekte sykkelbruk men
viser til skolens ordensreglement:
Vi anbefaler å bruke sykkel fra 5-trinn. Alle bruker hjelm.
Både SU og FAU støtter denne ordningen.

-

FAU har god økonomi. I følge kasserer viser resultatregnskapet til FAU at det
per i dag er 39 857,18 kr på FAUs konto, hovedsakelig pga. godt overskudd
etter 17. mai.

-

FAU anbefaler at samtlige av skolens klasser søker om støtte til klassekassen
gjennom klassenes klassekontakter. De klassene som ennå ikke har gjort
dette er velkommen til å ta kontakt med kasserer i FAU. De klassene som
fortsatt ikke har satt frem krav til jul vil bli kontaktet av FAU over nyttår.

-

Informasjon fra KFU møte: KFU ønsker å opprette en verktøy-kasse for
samtlige av kommunes FAU som angir retningslinjer for nye FAU medlemmer
og informasjon om hva FAU gjør.

-

Neste FAU møte er 5. januar 2016.

FAU ønsker elever, lærere og foreldre en riktig god jul og et godt nytt år!

Alle

