Referat

Tid:

23.04.2018, kl 1900-2130.

Sted:

Haneborg skole – personalrommet.

Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Møte 6/2017-18 i FAU Haneborg skole
1. Godkjenning av referat
Referat fra møte 12.03.2018 ble godkjent uten merknader.

2. «Rektors kvarter»







Skolen har takket ja til tilbud om å overta to lekestativ som ble oppført til den midlertidige
brakkeskolen på Bjørkelangen. Stativene framstår som relativt nye og fine.
Informasjonskanalen «Skolenytt» gjenoppstår. Det kommer ett nummer straks. Fra neste
skoleår til faste tider.
Feiing av skolegården vil finne sted i løpet av uka.
Rektor delte ut et ark med punkter personalet ved skolen mener FAU kan bidra med i forhold
til velkomstklassen. Punktene ble gjennomgått og det ble gitt tilbakemeldinger til skolen.
Det har vært på trykk en positiv artikkel om velkomstklassen i Indre Akershus Blad.
Rektor planlegger til neste FAU-møte en gjennomgang av skolens årshjul for kartlegging.

3. Stiftelse av organisasjonen FAU Haneborg (organisasjonsnummer i Brønnøysund)
Det var noen mangler med stiftelsesprotokollen fra 12.03.2018. Dette ble korrigert nå.

4. Søknad fra FAU om støtte til innkjøp av sykkelhjemler
Den mottatte forespørselen om midler til innkjøp av 6 stk. sykkelhjelmer imøtekommes.

5. Andre aktuelle saker











Lars har vært i kontakt med Statens vegvesen for å få status i forhold til prosjektet med gangog sykkelvei fra Lierfosskrysset til Haneborg skole. Statens vegvesen planlegger å sende over
reguleringsplan til kommunal behandling før 01.06.2018.
Det er sendt høringsuttalelse til kommunens reviderte utkast til oversikt over strekninger
med særlig farlig skolevei.
Lars har sammen med KFU-leder vært i møte med kommunalsjef for oppvekst Grethe
Rønning og skolefaglig rådgiver Åshild Noraker hvor formålet var å få mer blest om alle
positive forhold i Aurskog-Hølandskolen. Ingen klare resultater av møtet, men det har vært et
par positivt ladede artikler i IAB i ettertid.
Vi oppfordrer neste års FAU til å spre gode saker fra vår skole.
David har undersøkt om det er mulig å få sendt ut felles e-poster til foreldre ved skolen. Det
er funnet ut at dette ikke er enkelt i dag, men planlagt nytt system med innføring neste
skoleår vil gjøre dette mye enklere.
Vi ønsker å få til en ordning med mobilskolemelding til foresatte ved skolen når godkjent
referat fra FAU-møter foreligger og er tilgjengeliggjort på kommunens (skolens) hjemmeside.
Neste møte tar vi stilling til om vi skal tildele skolen/elevmiljøet en eller annen gave av årets
overskudd.

6. Planlegging av 17. mai
Lars orienterte om det løpende samarbeidet med FAU Aursmoen. De har signalisert å følge samme
lest som i fjor, noe som er helt i orden for oss. Programmet ble gjennomgått.
Jan Edgar tar ansvar for å få utarbeidet programmet på et ark, med aktuelle sangtekster. Vi tenker
oss at programmet sendes som ranselpost, og utdeles på dagen.
Alle FAU-kontaktene i den enkelte klasse har ansvar for å organisere de gjøremål som går fram av
arbeidslista.
FAU-kontaktenes arbeidsoppgaver på arbeidslista ble fordelt, og går fram av arbeidslista.

7. Eventuelt
Skolens opplegg for sykkelopplæring ble drøftet uten at det ble konkludert i forhold til dette.

Lierfoss, 23.04.2018
Kjetil (sekretær).

