Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
03

Dato
09.03.2015

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato

13.04.2015

15.03.2015

Møtedeltakere:
Siw Jeanette Alvestad(1.kl), Anne Sofie Hox Brynildsen(3.kl), og Linda Amundsen(4.kl)
Forfall:
Elin Jensen(7.kl), Trine Louise Fjeld Olsen(6.kl), Tina Navestad Haugland(5.kl), Camilla
Magnusson(5.kl)Kristine Ranvik Fisker(2.kl), Lena Johansen(7.kl)
Referent:
Linda Amundsen
Vedlegg:
Sak
1

Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 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.

Ansvar

Frist

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

3

SFO

3.1

Planlagte aktiviteter har blitt flere og utviklingen av SFO går i riktig
retning.

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.

Siw

Erik
Lind/FAU

FAU
avventer
tilbakemeldi
ng om plan
for
gjennomføri
ng

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.

4.3

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

5

Anne Sofie

Utgår til
fordel for
sykkeldagen

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.

Lena

5.2

Rullestolrampe inn til gymsal.

6

Økonomi
Anne
Sofie

7

FAU har søkt midler og fått tiltaksmidler fra statens vegvesen til
gjennomføring av sykkeldag. 12950kr.
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.

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.

E-post sendt
KFU

Tatt opp
med rektor
FAU ønsker
tiltaks
forslag til
problem
stillingen.

Anne
Sofie

FAU
sender en
skriftlig
forespørsel

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

8.2

Alle FAU møter annonseres en uke før på elevenes ukeplan
Foreldre oppfordres til å komme med innspill.

8.3

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.

8.5

FAU ønsker innspill til aktuelt temakveld for skolens foreldre for
høsten 2015.

Overføres til
Fronter.

Camilla
Utført

Utført

Sjekker
mulighet
for å sette
opp dette
på
ukeplanen

8.6

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.

Innspill fra
andre FAU
representa
nter tas til
neste
møte.

Formidles
til rektor i
neste
møte.

