Referat

Tid:

07.09.2017, kl 1900-2100.

Sted:

Haneborg skole – personalrommet.

Tilstede:

Ann-Cecilie M. Vika og Linda Lund (1. klasse), Kjetil Hauger (2. klasse), David JordhusLier (3. klasse), Anne Holth (5. klasse), Lars Jørstad Nordbye (leder), Monika
Jørgensen og Marion B, Adner (6. klasse), Nina C. Askildt (7. klasse) og rektor Thor
Lindberg.

Ikke tilstede:

Jan Granli eller Victoria Sætra (4. klasse).

Møte 1/2017-18 i FAU Haneborg skole
1. «Rektors kvarter»














Lindberg orienterte om sin oppstart som rektor ved skolen. Oppstarten hadde vært fin.
Det har vært gjennomført lekeplasskontroll, noen av lekestativene er tatt bort.
Håndballbanen skal merkes. Det skal settes opp nye basketballkurver, etter hærverk i
sommer.
Skoleprosjekt-hytta er ødelagt i sommer. Må enten istandsettes eller fjernes.
Lindberg var for øvrig begeistret over skolens flotte uteareal. Han har håp om at skolebygget
blir pusset opp i 2018 slik økonomiplanen legger opp til.
Innføringsklassen ved skolen har 18 elever nå og er i god driv. Klassen vil heretter omtales
som «velkomstklassen». Haneborg skole skal omtales som kommunens «inkluderingsskole».
Det planlegges å oppnå økt interaksjon mellom velkomstklassen og skolens øvrige klasser for
å oppnå målsetninger om kulturell læring.
Det skal i høst avholdes et felles foreldremøte for alle klassene.
Skolen vil fokusere på bruk av nærmiljøet i sitt arbeid. Sjetteklasse har for eksempel vært på
tur til kjøkkenhagen på Kjelle VGS, det skal også arrangeres en skogdag ved Kjelle VGS, og 7.
klasse skal til Aursmoen skole på en natursti.
Skolen skal som vanlig være valglokale ved Stortingsvalget.
Svømmeundervisning starter opp etter høstferien, og er under planlegging.
Elevrådet planlegger opplegg for TV-aksjonen.

2. FAU sine oppgaver og roller
Lars redegjorde for FAU sine oppgaver og roller. I utgangspunktet er det ikke mye FAU er pliktig til å
gjennomføre. Hva som skal gjennomføres er til en stor del opp til FAU selv.
Lars vurderer at FAU-oppgavene kan deles inn i tre deler:
1. Sosial del: For eksempel å påta seg å arrangere 17. mai, julegrantenning, Halloween,
Friskus, og slikt.
2. Faglig del: Bidra til elevgruppens faglige utvikling og læring.
3. Politisk del: Jobbe mot ulike myndigheter, for eksempel kommunen i forhold til
trafikksikkerhetssaker, skolens videre eksistens, og andre tema.
Det ble drøftet litt fram og tilbake om hvilke oppgaver som skal prioriteres.

3. Konstituering
Det ble besluttet at Kjetil tar rollen som sekretær og at David blir med Lars på SSMU-møtene.
Vervene som kasserer og nestleder (neste års leder) fastsettes under neste FAU-møte.

4. Møtefrekvens
FAU-møtene forsøkes lagt til mandager og følgende tidspunkt ble valgt:
Mandag 09.10.2017, kl 1900-2100.
Mandag 13.11.2017, kl 1900-2100.
Mandag 15.01.2018, kl 1900-2100.
Mandag 05.03.2018, kl 1900-2100.
Mandag 23.04.2018, kl 1900-2100.

5. Trafikksikkerhet
Det ble besluttet at temaet trafikksikkerhet er et viktig tema for FAU å jobbe med, og at dette skal tas
opp som et særlig tema på neste FAU-møte.
David undersøker status for den planlagte gang- og sykkelveien fra Lierfosskrysset til Haneborg skole.
Lars ber Thor innlede om holdninger og rutiner i forhold til det å sykle til skolen. Kjetil forsøker å
skaffe sammenligningsgrunnlag i forhold til hvor «lista legges» for tildeling av gratis skoleskyss som
følge av særlig farlig skolevei.

6. Halloween-arrangement
Det ble besluttet at FAU også i 2017 arrangerer et Halloween-arrangement for elevene ved skolen.
Planlegging av arrangementet blir tema på neste FAU-møte. Ann-Cecilie undersøker om «Fortet» er
ledig den 31. oktober.

7. Nettvett-opplegg elever og foreldre
Det ble drøftet mulighet for at FAU sørger for Nettvett-opplegg for elever og foreldre slik det
tidligere har vært gjennomført ved skolen. Lars undersøker anbefalinger, muligheter og kostnader.

8. Facebook-gruppe
FAU Haneborg har en egen Facebook-gruppe som har vært benyttet lite. Det ble besluttet at vi ikke
forsøker å øke aktiviteten på denne gruppa. Dersom FAU har informasjonsbehov vurderes det vel så
hensiktsmessig å benytte skolens facebook-gruppe og mobilskolemeldinger.

Lierfoss, 07.09.2017
Kjetil (sekretær).

