Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
04

Dato
15.04.2015

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato
20.04.15

11.05.15

Sak
1

Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 NAF presenterer olabilløp
 Rektor informerer
 Gjennomgang av referat fra forrige møte
 SFO
 Trafikk
 FAU aktivitet
 Utemiljø
 Økonomi
 Eventuelt

2

Gjennomgang av referat fra møtet

2.1

Referat fra forrige møte gjennomgått, godkjent.
HUSK:
Referat legges fortløpende ut på Fronter
http://webfronter.com/fredrikstadgs/TRO/menu6/Foreldrer_det/F
oreldrer_det.html

2.2

Rektor har ordet:
Leirskole, Norsk skole er gratis og skolen kan ikke be om støtte til
leirskole, men skolen er heller ikke pliktig til å gi et leirskoletilbud
som det ikke er rom for økonomisk sett. Det har derfor vært
tradisjon for at klassene selv sparer og bidrar med tilskudd til
transport. Klassekasser er nødvendig for å finansiere dagens tilbud.
Det er hensiktsmessig at klassene begynner å spare allerede i
1.klasse for å unngå stress.

Ansvar

3

SFO

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. Rektor har samarbeidet med fagansvarlig for kroppsøving.
Har satt opp sykkelopplæring som mål i fagplanen.
Ferdighetsløype.

4.2

FAU har fått midler fra statens vegvesen til å dekke
undervisningsmateriell for å gjennomføre til sykkeldagen.
FAU avventer tilbakemelding fra skole om plan for gjennomføring
av dagen, foreløpig plan er høst 2015 for 5.kl.

4.3

Olabilløp i samarbeid med NAF søndag 7. juni på Trosvik skole.
NAF har noen nye egne biler som de låner ut. Se eget skriv.
Trenger 5-6 voksne som kan hjelpe til. FAU ber skole legge ut
informasjon med oppfordring om å lage egen olabil på ukeplanen.
FAU søker Trosvik lokalsamfunnsutvalg for midler til kiosk i
forbindelse med dette prosjektet.

5

Utemiljø

5.1

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.

5.2

Rullestolrampe inn til gymsal.
Svar fra Rektor: Det er tilgang til gymsal gjennom sceneinngang
eller inngang gjennom gangen forbi administrasjonen. Tilgangen
oppfyller krav til universell utforming. Rektor skriver brev til
eiendomsavdelingen med innspill om at FAU ønsker rullestolrampe
utenfor gymsalen.

6

Økonomi

6.1

FAU bestiller lærebøker til sykkelopplæring for midler fra Statens
vegvesen.
Trafikk

7

Utført

Utført. Se
økonomi
punkt 6.1

AnneSofie

Utført.

Lena

7.1

Trosvik FAU kontakter Fredrikstad kommune for å påpeke dårlig
belysning og gatelys i skolegård og på skolevei. Tar i tillegg opp
behov for nye lekestativer på skolen.

Siw

7.2

Fau deltar som vararepresentant i styret i Trosvik
lokalsamfunnsutvalg

Tina

7.3

Fau jobber med å få til beplantning og ytterligere avstenging av
knipleveien.

7.4

Trosvik FAU samarbeider med Trosvik lokalsamfunnsutvalg om
trafikksaker i lokalområdet som berører Trosvik skole.

8

Eventuelt

8.1

Innspill fra foreldre:
-Foreldre har kommet med innspill på om muligheten for at
foreldre kan ha trafikkvakt ved rundkjøring ved gymsalen.

Tas opp
med rektor
ved neste
møte.

-Ønske om at skolen skal bidra inn et spennende nærmiljøprosjekt
med opparbeiding av en frodig oase med frukt og prydhage.
- Iverksatt vi prosjekt ”plantasjen” på SFO

OK

8.2

-Forslag om at elevene ved skolen har med frukt til felles fruktfat i
klasserommet.
Foreldremøte, hva skal foreldremøter inneholde:
Trafikk
Bursdagsinvitasjoner
Mat/matpakker
Mosjon
Helsesøster
Fokus på foreldreengasjement.
Mindre fokus på gjennomgang av fagbøker og fagtemaer innenfor i
de ulike fagene.
Svar fra rektor:
Skolen har laget et forslag på en fast struktur for foreldremøter på
skolen. FAU kommer med innspill til innhold når dette foreligger.

Anne
Sofie

Tas opp
med rektor
til neste
møte.

