Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
09

Dato
5.11.2014

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato

8.12.14

14.11.15

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

Referent:
Anne-Sofie Hox Brynildsen
Vedlegg:
Sak
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Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Rektor har ordet
 Gjennomgang av referat fra forrige møte
 SFO
 Trafikk
 FAU aktivitet
 17. mai
 Økonomi
 Eventuelt
-Nye FAU/rekruttering
-Referat fronter samt info til klassekontakter/ukeplan.
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2.1 Rektor har ordet
2.2 Gjennomgang av referat fra møtet
Netto tilvekst Trosvik skole etter skolestart 2014 på ca 20 elever.
Musikkrommet omgjort til klasserom (fjerning av spesialrom).
Skolestart 2015/2016 ca 100 1.kl meldt, dette gir 4 klasser. Pr. nov
2014 er det ca 545 elever ved Trosvik skole. (skolen er bygd for 420
elever)
SFO lokaler tilpasset ca halvparten av dagens brukere.
Garderobekapasiteten altfor liten, skolen jobber med løsning.
FAU ønsker en redegjørelse fra Fredrikstad kommune angående
hvilke planer kommunen har for undervisningslokaler før en
eventuell utbygging av Trosvik skole skjer. Brev sendes Rektor Erik
Lind.
Lærerplaner ved Trosvik skole:
Lærerplaner utarbeides lokalt, tidkrevende prosess. (burde vært
statlig). Trosvik skole har fokusert på læreplan i norsk og planlegger
oppstart med læreplan i matematikk i 2015.
Fagkompetanse for undervisningspersonell Trosvik skole:
Trosvik skole fyller kravene. Ingen/få avvik spesielt i primærfagene.
Vidreutdanning av ansatte etterstrebes der det er behov og

2.1

Ansvar

Frist

AnneSofie/Ca
milla

asap

muligheter.
Trosvik skole jobber med felles mal foreldremøter. Sendes ut på
høring til FAU før den besluttes.
Ballbingen har løpende vedlikehold av leverandør.
2.2

Referat fra forrige møte gjennomgått, godkjent
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SFO

3.1

Ny SFO leder ansatt, Geir Bjerkreim starter 22.januar 2015. Hilde
Sand fortsetter som fungerende SFO leder i 50% stilling frem til
dette.
SFO tilbyr flere aktiviteter enn tidligere, oversiktlig periodeplan.
Noe uklare påmeldingsrutiner til for eksempel, sløyd strikke kurs.

3.2

3.3

Ny SFO kontakt fra FAU er Siw Alvestad. Det avtales møte med ny
SFO leder straks etter oppstart i 2015
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FAU aktiviteter

4.1

Årshjul
FAU møtedatoer: 8. des, 12.jan, 9.feb, 9.mars, 13.april, 11.mai og
8.juni (avslutning)
Sykkeldag/prøve avholdes for 4.kl før 1.mai i samarbeid med
skolen. Skolen har startet arbeidet og kommer tilbake til dette.
FAU søker Trosvik lokalsamfunn for midler til sykkeldagen.
Konkretiseres FAU møte 8.des

4.2

Utemiljø
Avventer svar på søknad til Sparebankstiftelsen vedr. lekeapparater.
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17. Mai

5.1

5.11 møte med foreldrekontakter for 5.trinn (Tilstede fra FAU,
Anne-Sofie og Tina). 5.klasse har nå overtatt ansvaret for 17.mai
feiringen ihht plan. Erfaringsmappe overføres. 17.mai komitéen
søker selv Trosvik LSU for midler. Det er avtalt at 17.mai komitéen
holder FAU løpende orientert via referater.
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Økonomi

6.1

FAU har per 5.11 kroner 10865,-
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Trafikk

7.1

Uautorisert hente/bringelomme Knipleveien ved Trosvik skole.
Etter påtrykk fra Trosvik FAU vil det nå foretas en mindre regulering
av området slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Dette er også
i tråd med politiets innspill etter befaring på stedet initiert av

Erik Lind

Fokus
område

Siw

Alle
Erik
Lind/FAU

Ca april 15.

Alle

8.des

Annesofie

utført

Anne
Sofie

Alle

Trosvik FAU i april 14.
Fortau
Fortau/gangfelt langs Sandbækveien/ Jorunsvei. Etablering av
fortau i Jorunsvei fra Jorunsbuen til Paul Holmsensvei er under
prosjektering/planlegging. Opparbeidelse i løpet av 2015. Videre
nordover langs Paul Holmsensvei er for utførelse i 2017.
7.2

7.4

7.5
7.6

Vedrørende forslag fra FAU om å starte 08.15 i stedet for 08.00 for
å unngå trafikkaos i Chr.lund kryss. Iflg skolen er det flest fra 1. og
2. klasse som kjøres, de starter 8.45. 3.og 4.kl starter primært 8.45.
Logistikken går ikke opp, dagens ordning fortsetter.
Ny fartsgrense knipleveien: FAU oversendt ønske om reduskjon til
30 sone . Svar kommune: Er under utredning. FAU følger saken.
Sykkeldag: se pkt 4.1

Tina

Trosvik FAU søker midler til trafikkforebyggende tiltak FTU
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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:
Leirskole, når og hvor. Her har det kommet innspill fra foreldre på at man ønsker et leirskoleopphold på vinter i stedet for vår. Er det mulighet for å variere eller har Trosvik
gått inn for leirskoleopphold på våren.

15.11.14

Anne
Sofie

pågår

Alle(?)

des

8.3

Ta kontakt med bibliotekar for å sjekke mulighet for å utvide
litteraturen.

Camilla

pågår

8.4

Kontakte Vestbygda for å høre hvordan de har bygd opp
biblioteket.

Linda

pågår

8.5

Synliggjøre og informere FAU jobbing ut til skolens klassekontakter
ved å sende FAU referat på mail til alle klassekontakter på skolen.

8.6

Foreldrekontkat – jeg? Brosjyre levert av Pedlex. Kan skole støtte
FAU med dette? Etterskrift: FUG leverer gratismateriale til
nedlasting. FAU ser på dette på neste møte.

8.7

SU/SMU representanter 2014/2015: Anne-Sofie, Siw og Linda
Møte 26.11.14 l. 16.00-18.00

8.8

FAU mangler nå kun rep. 2.trinn

ok

AnneSofe

8.des

