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Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Ny organisering av FAU
 Utbygging av skolen og trafikksituasjonen i forbindelse
med det
 Valg av kontaktpersoner fra FAU til byggeprosjekt og herunder trafikksituasjonen rundt skolen, 17 mai og SFO.
 Referat fra sist møte Trosvik Lokalsamfunnsutvalg.
 Innmeldte saker fra foreldre
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Ny organisering av FAU
Før dette skoleår ble det besluttet at klassekontaktene skulle
representere foreldrene i FAU som forsøk på å bedre oppmøtet.
Dette med bakgrunn i opplæringsloven kapitel 11 hvor det står at
representantene i Foreldrenes Arbeids Utvalg velges av foreldrene.
Det er ivaretatt gjennom valg av klassekontakter i respektive
klasse.
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Utbygging av skolen og trafikksituasjonen rundt skolen
Informasjon om utbyggingen v rektor Erik Lind.
Utbygging av skolen er planlagt påbegynt i slutten av 2017 og
ferdigstilt skoleåret 2019/2020. Valget av arkitekt har falt på ASAS
arkitekter som har tidligere erfaring av skolebygg. Det er planlagt å
bygge nytt skolebygg i øvre skolegård som skal huse 1-3 trinn samt
SFO. Eksisterende bygningsmasse skal oppgraderes og endres.
Dagens SFO bygg (2002 bygget) skal romme 5-7 trinn. Dagens øvre
skolebygg (1961 bygget) skal inneha støtterom, arbeidsplasser for
lærerne og klasserom til 4 trinn.
Det er bevilget penger til gymsal. Hvis det blir nærmiljøhall i

Frist

nærheten av skolen som står ferdig i rimelig tid i forhold til
utbygging av skolen, brukes den som gymsal for Trosvik skole.
Pengene som er bevilget legges da inn i nærmiljøhallen. Hvis det
ikke lar seg gjennomføre, vil skolen bygge ut eksisterende gymsal til
to saler.
Trafikksituasjonen rundt skolen er todelt. Den ene saken er hvor
anleggstrafikk skal gå i byggeperioden. Den andre saken er hvor
trafikken skal ledes permanent etter at skolen står ferdig. De
løsninger som skolen og FAU tidligere har fremmet er avslått. Den
løsningen som per nå er vedtatt (se tidligere FAU referat) er ikke
ønskelig. Foran barnehagen i Unnebergveien er det laget fortau
som egentlig var planlagt helt ned til skolen. Grunnet
trafikkavvikling av anleggstrafikk som i følge kommunens plan skal
gå i Stræbsomhet blir det ikke fortau videre ned til skolen per nå.
FAU ønsker å jobbe videre med saken. For å få størst mulig
påvirkningskraft skal vi prøve å samle foreldrene ved skolen i et
felles synspunkt vedrørende trafikkavvikling rundt skolen.
Vedrørende sykkelparkering på skolen var det i utgangspunktet
bevilget penger til flere sykkelstativer. Da utbygging av ny Trosvik
skole ble vedtatt ble imidlertid ny sykkelparkering på skolen utsatt
av kommunen. Planlegging av utearealene ved ny skole utføres i
samarbeid med Rambøll. Arbeidet pågår og beslutninger er ikke
tatt ennå, men tilstrekkelig med sykkelparkeringsplasser er en del
av planene.
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Valg av kontaktpersoner fra FAU
Det er ønskelig med kontaktpersoner fra FAU til utbygging av skole
og trafikksituasjonen rundt skolen, 17 mai og SFO.
Martin Mikalsen og Heidi Gangfløt ble valgt til å følge opp
utbygging av skole og trafikksituasjonen.
Det var ingen som meldte seg til å være kontaktperson til 17 mai
eller SFO. Det ble da bestemt at vi sender ut forespørsel til alle
klassekontakter i 1-3 angående SFO. Vedrørende 17 mai så har 17
mai komiteen et møte i slutten av november hvor tilsvarende
forespørsel blir tatt opp.
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EVENTUELT

5.1

Det er kommet forespørsel fra foreldre om mikrobølgeovn til
klasserommene. Det er for store logistikkutfordringer for en
klasselærer å håndtere dette i løpet av matpausen. Dessuten vil
tiden ikke strekke til sånn at barna får varmet mat.

5.2

Det er en bratt bakke på oversiden av håndballbanen hvor det
ligger myke matter for sikring av jord. Noen opplever de som glatte
når det er kaldt. Barna blir gjort oppmerksom på dette og videre
tiltak vurderes ikke nødvendig.

5.3

Fra skolen og ned til parkeringsplassen er det mørkt og mangel på
rekkverk. Rektor sender forespørsel om lys og rekkverk til Teknisk
Etat, formålsbygg i kommunen.

5.4

Det er nylig avholdt et møte i Trosvik Lokalsammfunnsutvalg. Evt
flytt av Merkurbanen i forbindelse med utbygging av jernbanen blir
trukket frem som den viktigste saken. Fullstendig referat ligger på
facebook siden til FAU.

5.5

5.6

Kinodagen var forbundet med store organisatoriske vansker. FAUleder har sendt skriftlig klage og kommer til å bli inviterert til
planleggingsmøte innfor neste års kinodag.
Det har kommet forespørsel om interesse for teaterforestilling fra
FBUT. Etter møtet har FAU-leder og rektor avklart saken. Dette er å
anse som et privat initiativ og evt. teaterbesøk må organiseres av
hjemmene eller klassekontaktene for hver klasse.

