Referat

Tid:

13.11.2017, kl 1900-2100.

Sted:

Haneborg skole – personalrommet.

Tilstede:

Ann-Cecilie M. Vika (1. klasse), Kjetil Hauger (2. klasse), David Jordhus-Lier (3. klasse),
Jan Granli og Victoria Sætra (4. klasse), Lars Jørstad Nordbye (5. klasse og leder),
Monika Jørgensen (6. klasse), Nina C. Askildt (7. klasse) og rektor Thor Lindberg.

Ikke tilstede:

Ingen forfall.

Møte 2/2017-18 i FAU Haneborg skole
1. Godkjenning av referat
Referat fra møte 09.10.2017 ble godkjent.

2. «Rektors kvarter»








Det er nå 24 elever i velkomstklassen. Ny tidsbestemt lærerstilling utlyst. Litt plassproblemer
på skolen men ikke kritisk. Det oppleves litt utfordringer mellom de eldste elevene i de
ordinære klassene og elevene i velkomstklassen – dette blir det tatt tak i fra skolens side. Det
er et ønske fra skolen at foreldre gjerne bidrar til positive holdninger i skolemiljøet gjennom
å være bevisst sine egne holdninger. Elever kan bidra mye med «små ting» i hverdagen. FAU
ønsker at opplegget for velkomstklassen presenteres på neste møte.
Utskifting av fasadepanel starter opp førstkommende uke.
Haneborg skole skal miljøfyrtårnsertifiseres – arbeid i forhold til dette skal starte opp.
Pilotskole på dette i Aurskog-Høland.
Aktivitetsledere i friminuttene godt i gang. De er gitt fullmakt til å utstede «gule og røde
kort» og har fått opplæring.
Resultat fra nasjonale prøver 5. klasse er nettopp mottatt. Ikke studert og analysert grundig
ennå. Ser ut til å score bra i lesing og mindre bra i engelsk.
Elevundersøkelsen om skolemiljø gjennomføres uke 47.

3. Konstituering
Jan Granli tar vervet som kasserer. Ingen er utpekt som nestleder, og dette kommer heller ikke til å
bli utpekt dette FAU-året. Valg av leder neste år får bli opp til neste års FAU.

4. Trafikksikkerhet
Gang- og sykkelvei fra Lierfoss til Haneborg skole:
Gangveiprosjektet ser ut til gå sin gang. Prioriteten i fylkeskommunens handlingsplan er foreslått
opprettholdt. Fornminneundersøkelser gjennomføres disse dager. Ser ikke ut til å være behov for
«stunt» i denne omgang.
Plan for klassifisering av særlig farlig skolevei:
Lars har fått tilbakemelding fra kommunen om at «plan for klassifisering av særlig farlig skolevei» vil
bli sendt på høring til FAU Haneborg.
Organisering av plassen bak skolen:
Planlagt befaring med kommunen ble utsatt på grunn av sykdom. Gjennomføres seinere.
Kampanje for bruk av refleksvester:
Nina har klart å skaffe nok refleksvester til at FAU kan få levert ut én til hver elev ved skolen. Lars
undersøker med skolen om det er interesse for et «opplegg» knyttet til dette. Jan kan bidra med
omvisning på Foodman som premie for beste klasse.

5. Planlegging av julegrantenning og basar












Lars har innhentet pris for flytting av julegranplass til frontsiden av skolen. Dette vil koste
FAU 2. – 3.000 kr. Det ble besluttet å gjennomføre dette.
Det ble besluttet å videreføre tradisjon med «basar» tilknyttet julegrantenninga – dette er en
viktig inntektskilde for FAU.
Det ble besluttet å beholde samme «klasseoppgaver» som i fjor. David reinskriver
oppgavelista.
David sørger for utsending av mobilskolemelding om arrangementet.
David sørger for annonse i IAB.
David sørger for ranselpostinvitasjon.
Jan sørger for 4.000,- kroner i kontantveksel. Og undersøker mulighet for Vipps.
Lars sørger for rigging av juletre.
Victoria sørger for godteposer til julenisseutdelingen.
Svigerfaren til Kjetil er nisse.
Alle forsøker å skaffe premier til basaren. Victoria sørger for å spørre næringsdrivende på
Bjørkelangen og Nina sørger for å spørre næringsdrivende på Aurskog.

6. Kort evaluering av Halloween
Ann-Cecilie har mottatt en god del tilbakemeldinger om at årets utgave på Fortet ikke svarte til de
høye forventningene som forelå på forhånd. Lars uttrykte at folk kanskje har blitt litt bortskjemte i
forhold til høy kvalitet på arrangementet, og at årets FAU-styre jo bevisst har forsøkt å senke nivået
noe.
FAU sitt råd til neste års FAU er å legge opp til annenhvertårlig arrangement – da blir det trolig
lettere å skape engasjement og skaffe frivillige.
Discoen i gymsalen ble avholdt på et enkelt måte uten særlige negative tilbakemeldinger.

7. Eventuelt



Lars orienterte om at plankehytta nå vær fiksa.
Lars ønsket at vi alle oppfordret folk til å stille på Nettvett-arrangementet den 20. november.
Bruk gjerne facebook-grupper og slikt til dette.

Lierfoss, 14.10.2017
Kjetil (sekretær).

