Referat

Tid:

09.10.2017, kl 1900-2120.

Sted:

Haneborg skole – personalrommet.

Tilstede:

Ann-Cecilie M. Vika (1. klasse), Kjetil Hauger (2. klasse), David Jordhus-Lier (3. klasse),
Lars Jørstad Nordbye (5. klasse og leder), Monika Jørgensen (6. klasse), Nina C. Askildt
(7. klasse) og rektor Thor Lindberg.

Ikke tilstede:

Jan Granli eller Victoria Sætra (4. klasse).

Møte 2/2017-18 i FAU Haneborg skole
1. Godkjenning av referat
Referat fra møte 07.09.2017 ble godkjent.

2. «Rektors kvarter»











Skolen vurderer at årets forsøk med felles foreldremøte i starten av skoleåret var vellykket og
vil bli gjentatt neste år.
Info om skolens deltakelse i TV-aksjonen sendes snart ut. Elevrådet har ønsket at det i år
gjennomføres et «skoleløp» i skoletiden. Løpet planlegges fredag 20.10, kl 1100 og ut
skoledagen. Skolen vil ha fokus på at dette ikke blir en konkurranse elevene imellom i å bidra
med høyest beløp, for å unngå ekskluderende effekt.
Skolen har vurdert tilbudet om nettvettarrangement fra «Barnevakten». Tilbudet har en noe
høy pris og det er besluttet at skolen heller lager et godt opplegg for mellomtrinnet med
egne ressurser.
Opplegg for «Foreldrebank» er under utarbeidelse.
Nye basketkurver er straks på plass.
Tak på SFO-bygg blir reparert.
Nasjonale prøver for 5. klasse gjennomføres kommende uke.
Skolen kjenner ikke til når tidligere lovet reasfaltering av bjørkealléen vil finne sted (se
nyhetssak på kommunens hjemmeside: http://www.ahk.no/nyheter/skolene-pusses-opp/).

3. Trafikksikkerhet
Gang- og sykkelvei fra Lierfoss til Haneborg skole:
David orienterte om sin kontakt mot kommunen. Plansjefen i kommunen opplyste at
reguleringsplanforslaget ikke var klar til behandling fordi Statens vegvesen ikke var fornøyde med
leveranse fra konsulentforetak. Kommunen skulle holde FAU orientert i prosessen.
Lars orienterte om sin kontakt mot Statens vegvesen. Vegvesenet har opplyst at planarbeidet er
overtatt av vegvesenet i egen regi.
Lars undersøker om videre framdrift av planarbeidet mot Statens vegvesen, og vurderer behov for
tiltak etter dette. Både kontakt mot fylkespolitikere, leserbrev og redaksjonell omtale i media bør
være aktuelt. Vårt budskap bør være at vi er utålmodige og engasjerte i forhold til iverksetting av
prosjektet som er vedtatt gjennomført av Akershus fylkeskommune.
Kjetil undersøker om Lierfoss og omegn vel eksisterer og har ønske om å bidra i et eventuelt
samarbeid om tiltak med FAU.

Gratis skoleskyss som følge av særlig farlig skolevei:
Vi har fått opplyst at kommunen jobber med kartlegging av behov for skoleskyss som følge av særlig
farlig skolevei. Lars tar kontakt med kommunen for å etterlyse medvirkningsmulighet på denne
prosessen.
Kjetil har forsøkt å skaffe belegg for påstanden om at Aurskog-Høland kommune har lagt lista
«høyere» enn andre kommuner når det gjelder innvilgelse av gratis skoleskyss som følge av særlig
farlig skolevei. Det er nok vanskelig å dokumentere dette.

Organisering av plassen bak skolen:
FAU har mottatt henvendelse fra foreldre om trafikkfarlig kaos ved bringing og henting på plassen
bak skolen.
Lars har avtale om befaring med rektor og kommunens vegansvarlige for en gjennomgang av plassen
– for å tenke mulige tiltak. I ettertid kan det også bli aktuelt å kontakte Ruter i forhold til Minibusspause-praksis.

4. Planlegging av Halloween
Ann-Cecilie orienterte om sitt arbeid så langt. Rammehistorien er klar, blir sendt til FAUstyremedlemmene for eventuelle kommentarer. Fortet er «booka». Ann-Cecilie ser på muligheter for
å forenkle opplegget.
Det ble besluttet at Nina påtar seg rollen som «Halloween-sjef» i år, og støtter seg på de frivillige som
melder seg.
Det ble besluttet at det sendes ut en mobilskolemelding med oppfordring til foreldregruppa om å
bidra som frivillig, og at FAU-kontaktene innhenter navn på frivillige fra hver klasse. Navn på frivillige,
både fra småskole- og mellomtrinnet sendes Nina så snart som mulig.
Kjetil undersøker med Jens-Kristian om det er OK at FAU benytter grunn til arrangementet.

5. Planlegging av julegrantenning og basar
David påtar seg rollen som «basarsjef» i år.
David undersøker hvilken dato som er passende, trolig lørdag 2. desember, og sørger for å holde av
lokalet.

3. Konstituering
Det ble besluttet å utsette fastsettelse av nestleder- og kasserervervet til neste møte.

6. Eventuelt
Lars orienterte om at foreldre fra 5. klasse har tatt ansvar for reparasjon av plankehytta.

Lierfoss, 10.10.2017
Kjetil (sekretær).

