Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
06

Dato
02.11.15

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato

Sak
1

Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Gjennomgang av referat fra forrige møte
 Rektor har ordet.
 Evaluering temadag høst.
 Temadag vår 2016.
 Innspill fra foreldre

2

Gjennomgang av referat fra møtet

2.1

Referat fra forrige møte gjennomgått, godkjent.

2.2

Rektor har ordet:
Arealkapasitet på Trosvik skole
Arealbehovet. Trangbodd. 2 år siden musikkrommet ble omgjort til
klasserom. Spesialrom skolen har i dag er Oasen-rommene, mat og
helse, kunst og håndtverk og gym. Skolen har 570 elever i dag.
Elevtallet økte ikke med det nye kullet, i løpet av året kom det 25
elever som er fordelt fra 1-7 trinn. Gymsalen gir 37 uketimer, har
behov for 57 timer, i 2020 vil behovet være 70 t. 7 klasserom er
brakker.
Skolen har 24 klasser i dag, neste år er det behov for 25 eller 26
klasserom. Rektor har formidlet behov for bedt om 5 klasserom.
Musikkrom, lærerarbeidsrom, 2 klasserom. Rektor har skrevet et
brev i forhold til dette behovet før sommeren, ikke fått svar på
dette.
Møteplassen:
Nabovarsel, har fått naboklager. Dette er svart på og regner med at
dette er raskt i orden.
Sykkelopplæring:
Plan skrevet og lagt inn i planen for kroppsøving for 5 trinn. Utsatt
på ubestemt tid på grunn av sykdom i personalet.

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

Ansvar

3

SFO
Didrik ny SFO kontakt i FAU.

4

FAU aktiviteter

4.1

Temadag “Mobbing”. Få som stiller. Ingen lærere kun rektor.
Ansatte i barnehagen brukte det som planleggingsdag. SFO ansatte
ikke invitert. Manglende informasjonsflyt. Hvordan få flere til å
møte?
Foreslått temakveld: Familiekveld med PK fra “Barn ingen adgang”
på NRK. Realfag rocker. 20 kr. Første mann til mølla.
Sjekke om arrangementet lar seg gjennomføre og hvor mange
personer man kan ha i gymsalen.

Anne Sofie

Olabilløp vellykket arrangement. Blant annet Fredrikstad
fotballcup og Fredrikstad håndballcup på vårparten. Sjekke
muligheten for å arrangere ved starten av skoleåret.

5

Utemiljø

5.1

Flerbrukshall. FAU har skrevet innspill til opposisjonen på
rådmannens forslag om å fjerne flerbrukshallen fra budsjettet.
Trosvik FAU innkaller Trosvik IF og Trosvik lokalsamfunnsutvalg til
samarbeidsmøte for å fremme en felles bekymring for tilbudet til
barn og unge i Trosvikområdet.

6

Økonomi

6.1

3793 på olabilløp.
420 kr på temakvelden om mobbing
15 018 i kassa.
Trafikk

7
7.1

Fau deltar som vararepresentant i styret i Trosvik
lokalsamfunnsutvalg

7.2

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

7.3

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

7.4

Statens vegvesen. Bedre å sykle enn ikke sykle. Å være i bevegelse i
forhold til gå. I henhold til trafikkopplæring fra 1. trinn.

Møte avholdt,
brev skrevet
og sendt til
gruppeledern
e i bystyret og
lokalavisene.

8

Eventuelt

8.1

Innspill fra foreldre:
-SFO tilbud til 1. trinn. Stjernehall,

Tas opp
med rektor
ved neste
møte.

