Referat

Tid:

15.01.2018, kl 1900-2045.

Sted:

Haneborg skole – personalrommet.

Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Monika Jørgensen (6. klasse).

Møte 2/2017-18 i FAU Haneborg skole
1. Godkjenning av referat
Referat fra møte 13.11.2017 ble godkjent, med følgende merknad til punkt 3 «Konstituering»:


Det er ikke slik at det ikke skal utpekes en nestleder i årets FAU-styre som går over som leder
neste FAU-år.

2. «Rektors kvarter»








Rektor orienterte om resultatene fra elevundersøkelsen gjennomført i 2017. Thor vurderer at
«hovebildet» tilsier at resultatene går rett vei, men at man ikke kan være fornøyd med deler
av resultatene. Det er særlig uheldig at resultatene innen «mobbing» ikke er tilfredsstillende.
Skolen har startet opp en grundig prosess for å komme «bak tallene» og finne treffsikre tiltak
for å forbedre resultatene. Det skal blant annet innføres en logg-ordning mellom lærer og
elev. Resultatene ble drøftet litt fram og tilbake i gruppa. Thor sender spørsmålene
undersøkelsen bygger på til FAU-styret.
Utfordringene som tidligere har vært med tagging/hærverk på toalettene er nå løst gjennom
de tiltak som er satt inn av skolen.
Skolen er glad for skøyteisen som foreldregruppa har ordnet med. Denne blir brukt.
Det planlegges en «internasjonal dag» , hvor foreldrene i velkomstklassen inviteres til å
bidra. Det tenkes en hyggelig seanse med lunsj-servering og fortelling om ulike land.
Thor er utpekt til å delta i et tidsbegrenset digitaliseringsprosjekt for skole og barnehage. Kan
gi litt «spin-off» til Haneborg.
Tidligere avtale om orientering om opplegg for velkomstklassen utsettes til neste møte den
05.03.2018.

4. Aktuelle saker
Gang- og sykkelvei fra Lierfoss til Haneborg skole:
Gangveiprosjektet ser ut til gå sin gang. Prioriteten i fylkeskommunens handlingsplan er foreslått
opprettholdt. Fornminneundersøkelser er gjennomført. Lars sjekker ut status til neste møte.
Organisering av plassen bak skolen:
Planlagt befaring er gjennomført. Lars skal utarbeidet et forslag.
Kampanje for bruk av refleksvester:
Meget vellykket kampanje som kan anbefales til neste FAU-år. 2. klasse vant konkurransen og vil få
en omvisning på Foodman.
Nytt lekeapparat
Elevrådet ønsker nytt lekeapparat i skolegården, og skal komme fram til et forslag. Thor skal
undersøke om kommunen kan bidra og det kan være aktuelt med bidrag fra FAU.

5. Aktiviteter framover
Det ble besluttet at det ikke vil arrangeres vinteraktivitetsdag i år.
Det er nødvendig å avholdet et ekstraordinært årsmøte for å få på plass vedtekter som er nødvendig
for å få organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. David og Lars utarbeider forslag til slike
vedtekter, og ekstraordinært årsmøte avholdes i forbindelse med neste FAU-møte den 05.03.2018.
Alle er på utkikk etter tilgjengelige premier til konkurransene på 17. mai. 17-mai-arrangementet
planlegges for øvrig på neste møte 05.03.2018.

5. Kort evaluering av julebasar
Lars oppfattet arrangementet som svært vellykket og fikk tilslutning. All ære til David & co. Det ble
gjennomført salg for 18.459 kr, og overskuddet ble ca 12.000 kr. Prisene bør vurderes satt opp noe til
neste år.

7. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Lierfoss, 16.01.2018
Kjetil (sekretær).

