Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
02

Dato
06.04.2016

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato
24.04.2015

Møtedeltakere:
Elin Jensen (1.kl),Didrik Ellefsen (2.kl)Anne-Sofie Hox Brynildsen(4.kl), og Linda Amundsen(5.kl)
Tina Navestad Haugland(6.kl) og Pål Nymann6.kl)
Forfall:
Linn Johansen Huseby (7.kl) og Ann-karin Olsen (3.kl)
Referent:
Linda Amundsen
Vedlegg:
Sak
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Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Gjennomgang av referat fra forrige møte
 Trafikksituasjon i byggeperiode
 Eventuelt
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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
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TRAFIKK
Trosvik FAU har initiert og gjennomført i samarbeid med Trosvik
Lokalsamfunnsutvalg befaring av veiområdet rundt Trosvik skole i
forbindelse med plan for hvor anleggstrafikk skal gå i
byggeperioden. Utbygging av skolen er planlagt påbegynt høsten
2016 og ferdigstilt høsten 2018. Befaringen ble gjennomført med
representanter fra Fredrikstad kommune, politikere, politi, Trosvik
lokalsamfunnsutvalg, Rektor Trosvik skole, Trosvik FAU og Statens
vegvesen. Trosvik FAU opplevde at generelle utfordringer i
trafikksituasjonen rundt skolen ble belyst, men at det er avsatt
altfor lite midler og tid til å gjennomføre langsiktige, gode tiltak for
våre barn som går til og fra skolen.
Trosvik FAU har i etterkant av befaringen tatt skriftlig kontakt med
Ordfører, representanter i Fredrikstad kommune, politikere,
oppvekstutvalget m.fl for å understreke at det ikke er akseptabelt
at anleggstrafikk i forbindelse med utbygging av Trosvik Skole skal
gå i småveiene rundt skolen. En investering på nær 100 millioner
krever god planlegging! Se kopi av mail og skriv på Fronter.

Ansvar

Frist

FAUs ønske om 40 sone i Knipleveien forbi Trosvik skole blir nå
vedtatt.
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FAU aktiviteter

4.1

Årets olabilløp i samarbeid med NAF må utgå grunnet gravearbeid i
skolegårdområde.

5

EVENTUELT

5.1

Innspill fra foreldre:
-Foreldre har kommet med innspill på flere utfordrende skolesaker
på 2. trinn. FAU oppfordrer foreldre å melde saker direkte til rektor.
Saksbehandling av saker knyttet til elevenes psykososiale miljø er
tydeliggjort i opplæringsloven kap 9a. Skolen har i tillegg en egen
mobbeplan med faste rutiner på hvordan dette skal håndteres. Om
foreldre opplever at dette håndteres forskjellig må dette tas med
rektor. Skolen har i tillegg sosiallærer og helsesøster som man kan
drøfte vanskelige saker med.
Se også http://barneombudet.no/dine-rettigheter/mobbing/ for
info.

Informasjon
til rektor
ved neste
møte.

Tilbakemelding
på innspill gitt
til foreldre.

