Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
02

Dato
10.02.2015

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato

09.03.2015

Møtedeltakere:
Siw Jeanette Alvestad(1.kl), , Anne Sofie Hox Brynildsen(3.kl), og Linda Amundsen(4.kl) Lena
Johansen(7.kl),
Forfall:
Elin Jensen(7.kl), Trine Louise Fjeld Olsen(6.kl), Tina Navestad Haugland(5.kl), Camilla
Magnusson(5.kl)
Referent:
Linda Amundsen
Vedlegg:
Sak
1

Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Ny SFO leder presenterer mål for SFO neste måned. Rektor
presenterer elevundersøkelse.
 Gjennomgang av referat fra forrige møte
 SFO
 Trafikk
 FAU aktivitet
 Eventuelt

2

Gjennomgang av referat fra møtet

2.1

6. februar hadde FAU møte med rektor og ny SFO leder Geir
Bjerkreim.

Ansvar

Frist

Rektor gjennomgår elevundersøkelsen.
HMS tiltak, sikring av håndballmål. Målene er nå fjernet.
Referat fra forrige møte gjennomgått, godkjent

3

SFO

3.1

SFO kontakt Siw Alvestad har hatt møte med ny SFO leder Geir
Bjerkreim 6. februar.

3.2

SFO leder presenterer foreløpig månedsplan for mars.
Skal henge opp bilder av personalet.
Gym to ganger i uka.
Onsdag i partallsuke “Ha med dag”
Skogstur 2 ganger i mnd.

Siw

Utført

Siste fredag i mnd bursdagsfeiring.
Månedsplan blir lagt ut i god tid før mnd starter.(På Fronter og
ranselpost)
4

FAU aktiviteter

4.1

Sykkeldag/prøve avholdes for 4.kl før 1.mai i samarbeid med
skolen. Skolen har startet arbeidet og kommer tilbake til dette.
Rektor tar møte med fagansvarlig i kroppsøving for å planlegge
dette.

Erik
Lind/FAU

4.2

FAU søker Trosvik lokalsamfunn for midler til sykkeldagen.

Tina
Avventer
søknad til
skolen har
besluttet
form på
sykkeldag.

FAU har sagt seg villig til å bidra til å arrangere en dugnad på skolen
i samarbeid med skole.
4.3

5

Utemiljø

5.1

FAU inspiserer fotballbingen. (hull i dekket.)

5.2

Ødelagte uteleker bør fjernes
Tatt opp med kommunen for å oppgradere utelekene i skolegården

5.3

Strø skolegård. Kommunen formidler at de kun strør gangstiene der
det skal gå. FAU kontakter KFU for å se muligheten for å gå sammen
om å få kommune til å strø større deler av skolegård.

FAU snakker
med rektor i
forhold til
hvordan dette
skal
gjennomføres
.

Alle

Utført og
tatt opp
med rektor
Skolen har
fjernet
ødelagte
håndballmål

Lena

Tas opp i
neste møte
med rektor

5.4

Rullestolrampe inn til gymsal.

6

Økonomi

7

Trafikk

7.1

Ny fartsgrense Knipleveien: FAU oversendt ønske om reduksjon til
30 sone . Svar kommune: Er under utredning. FAU følger saken.
FAU sender mail for statusoppdatering.

Anne
Sofie

Utført.

7.2

Trosvik FAU sender en skriftlig forespørsel til Fredrikstad kommune
for å påpeke dårlig belysning og gatelys i skolegård og på skolevei .

Anne
Sofie/Siw

Tatt opp på
skolevandr
ingen. OK

7.3

FAU er invitert til Trygghetsvandring av Trosvik lokalsamfunn
21.1.15
“Trosvik lokalsamfunnsutvalg har mottatt trafikksikkerhetsplanen
for Fredrikstad kommune til høring og inviterer ansvarlig
saksbehandler,teknisk drift, teknisk utvalg som skal behandle
saken, gruppeledere for alle partier, ordfører mfl til
trygghetsvandring i lokalmiljøet på Trosvik. Vandringen vil forgå
langs Veumveien, i området rundt Trosvik skole og Knipleveien opp
mot Trara skole”

Siw/Anne
Sofie

Teknisk drift
i Fredrikstad
kommune
tar innspill
videre inn i
Trafikksikker
hetsplan.

Påbegynt.

7.4

Statens vegvesen opplyser om at opphøyde gangfelt i krysset
Veumveien og Jorunnsvei, samt ved Shell stasjonen vil ha oppstart
i disse dager.

8

Eventuelt

8.1

Referat legges fortløpende ut på Fronter
http://webfronter.com/fredrikstadgs/TRO/menu6/Foreldrer_det/F
oreldrer_det.html

8.2

Innspill fra foreldre:
Fau foreldre fra 5 trinn som var bekymret for en instagramkonto
som gikk på mobbing på Trosvik skole. Siden er nå fjernet.

8.3

Alle FAU representanter kontakter klassekontakter på sitt trinn og
sender FAU referatet til klassekontaktene på mail. Oppfordre
foreldre i hver klasse til å melde eventuelle saker til FAU.

Anne
Sofie

pågår

Anne
Sofie

Tatt i møte
med rektor.

Alle

ABC for foreldrekontakter:
http://www.fug.no/getfile.php/1092902.1542.seqwxvpxwf/ABC+fo
r+foreldrekontakter_Bokm%C3%A5l.pdf

8.4

FAU har hatt møte med bibliotekar på Trosvik skole. FAU og
bibliotekar ble enige om muligheten for å anskaffe:
 Lydbøker.
 Faktabøker.
 Lettleste bøker.
 Engelske bøker.
 Flere hyller til utstillinger.
 Flere PC-er.
 Mulighet for økt bemanning.
 FAU tok opp om det er ønskelig at FAU samler inn litteratur til biblioteket. Bøkene bør da i tilfelle være i god stand
og ikke eldre enn 5-8 år gamle.

FAU snakker med rektor om muligheten til å samle inn bøker fra
elevene.

Camilla
Camilla
forfatter et
innsamlings
brev som
leveres som
ranselpost.

Rektor
godkjenne
r at FAU
samler inn
bøker til
biblioteket

