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Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Gjennomgang av referat fra forrige møte Olabilløp; økonomi, gjennomføring og ønske om nytt løp neste år
 Saker FAU har fått til i år – se punkt 4.
 Fargerik fotball
 Temadag 2015 – se punkt 4.
 SFO – se punkt 3
 Mangfoldige Trosvik – se eventuelt
 Saker meldt inn fra foreldre ved skolen – se under eventuelt
 Møteplassen
 Rekrutering FAU + møtevirksomhet – se punkt 4
 FUG
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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

Ansvar
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SFO
Mange barn slutter på SFO i 3.-4. klasse. Det blir dermed ikke så
attraktivt for venner i samme alder å gå der. Er det noen grunn til at
barn har tilbud om SFO tom 4. klasse? Er det noe SFO Trosvik kan
gjøre, slik at det vil være attraktivt for barna å være på SFO tom 4.
klasse? Foreldre opplever de for unge til å være hjemme alene i
flere timer i denne alderen.
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FAU aktiviteter

4.1

Sykkeldag/prøve avholdes for 4.kl til høsten. Rektor har
samarbeidet med fagansvarlig for kroppsøving. Har satt opp
sykkelopplæring som mål i fagplanen. Ferdighetsløype.
FAU har fått midler fra statens vegvesen til å dekke
undervisningsmateriell for å gjennomføre til sykkeldagen.

4.2

4.3

Saker FAU har fått til skoleåret 2014-15:
 Innsamling av bøker til bibliotek
 Olabil-løp
 Opprettet ny facebook side
 Innspill på skolebruksplan
 Trafikk i området – bl.a. sperret av for innkjøring og parkering mot Knipleveien.
 Trafikk vandring med politikere
 Sykkeldag med undervisningsmateriell
 Representant i Trosvik lokalsamfunns utvalg
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Utemiljø

5.1

5.2
5.3

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.
Møteplassen : Et ballbingeanlegg med 3 ballbinger og løype med
trimapparater planlagt på Trosvik. Anlegget finansieres av
leverandør Scansis i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og
Fredrikstad Kommune. Om alt går etter planen er anlegget ferdig
høst 2015.
Lekeapparater utenfor SFO med svimerker – kan vi få gjort noe
med dette? Skiftet de ut med nye apparater?
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Økonomi

6.1

Netto inntekt Olabilløp 3733,- 7.6.15.
Samlet økonomi Trosvik FAU per 15.6.15: 14598,-

Venter
tilbakemeld.
fra rektor

Venter
tilbakemeld.
fra rektor

Venter
tilbakemeld.
fra rektor

AnneSofie
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Trafikk

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.

7.2

Siw

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

8.1

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

Venter
tilbakemeld.
fra rektor

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

Gjennomført

-Toalettene som elevene har tilgang på fra skolegården er i dårlig
forfatning. Elever kvier seg for å bruke de, og holder seg til de
kommer hjem.

Venter
tilbakemeld.
fra rektor

-Vannfontene? Elevene får ikke fylle vann på vannflasken på skolen

Tas opp
med rektor
Tas opp
med rektor

-Muligheten for å arrangere Halloween fest for alle barna ved
skolen. Unngå at noen opplever å ikke bli bedt på halloween
hjemme hos andre.
-Fritidsklubb for barn ved Trosvik skole. Muligheten for at det
opprettes fritidsklubb ved skolen, og om foreldrene kan ha
dugnadsvakter.
8.2

-Forslag om at elevene ved skolen har med frukt til felles fruktfat i
klasserommet.

8.3

Temadag for foreldre (og barn) i januar 2016?
Mulige temaer kan være:
-Naturfag rocker – jmf. Ludvigsenutvalget og fokus på bl.a. naturfag
i fremtidens skole.
-Mangfoldige Trosvik – fokus på vårt flerkulturelle lokalsamfunn
som en ressurs. Kulturell samhandlingskompetanse hos barn og
foreldre
-Voksne for barn: rollemodeller mot mobbing. Voksne skaper
vennskap.

8.4

Fargerik fotball – er lag fra skolen meldt på? FAUs rolle her?

Tas opp
med rektor

Tina sender
mail til
rektor og
helsesøster

innhente
mer
informasjon
fra rektor

8.5

Kaker til loppemarked. Er det nødvendig at hver klasse leverer 4
kaker hver? Bør evalueres.

8.6

Rekrutering FAU, oppgaver og møter neste år:
-Vi starter med ny rekrutteringsrutine fra høst 2015.
Foreldrekontakter er automatisk representanter i FAU.
Vararepresentanten er vara i FAU for sitt trinn. (Nåværende FAU vil
komme tilbake til praktisk gjennomføring). 2015-16 er et
overgangsår da de fleste plassene er besatt. For 2015-16 trenger
FAU representant fra 3. og 7. klasse.
FAU representanter har møteplikt. Vara møter ved fravær.
-Vi må rekruttere vararepresentanter fra alle trinn. Disse har
møterett.
FAU møter skoleåret 2015-16:
Møteplikt:
-7. september, 2. november, 25. januar og 11. april kl. 18:00.
(forandringer kan forekomme)
-Temadag i januar
-Olabil-løp mai/juni

8.7

Møterett:
-Litteraturhuset 1. september kl. 18:00. Skoledebatt.
FAU informasjonsskriv bør ligge klart ved skolestart, slik at FAU
representantene kan informere om arbeidet på foreldremøtene
høsten 2015. Bør inneholde informasjon om hvordan vi arbeider,
for hvem, facebook siden vår.
Er datoer satt for foreldremøter?
FUG:
FUG har tatt initiativ til skoledebatt på Litteraturhuset den 1.
september kl. 18:00. Her har vi møterett. Flere av representantene
ved FAU ønsker å delta. FUG ønsker spørsmål fra FAU:
-Mange store flerkulturelle skoler i Fredrikstad. Hvordan sørger
skolene for kulturell samhandlingskompetanse?
-Skoleutbygging – hvordan tilrettelegger man for stadig økende
elevmasser?
-SFO plan. Vi har Fredrikstad erklæringen, men ville det være
interessant å videreutvikle den i retning av Kommunedelplanen for
SFO i Sarpsborg? Mer forpliktende. Mer likhet?
https://www.sarpsborg.com/Documents/Planer/Planer%20oppvek
st/Kommunedelplan%20SFO%202013%20-%202016.pdf
-Rus i fritidsklubbene. Hvordan jobber skole, fritidsklubb,
ungdomskontakter og politiet tverrfaglig for å forebygge dette?
Tettere samarbeid med skolene?
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