Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
02

Dato
05.12.2017

Tid
19:00-21:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte:

Utsendt dato

31.01.18
Møtedeltakere: Anette Johansen (2d), Marianne Høidahl (3B), Mette Kjerre (5B), Janne Hassfjord
(7B), Christian Nygaard-Monsen (7C), Espen Jensen (4C), Haakon Schaug (5A), Beate Tindvik (3A),
Anders Løkke (3C), Mathias Smittil (2A), Fredrik Tobiassen (6A), og Stefan Jordell (2B/4B )

Referent:
Anette Johansen
Vedlegg:
Sak
1-2

Beskrivelse
Velkommen/Tilstede
Stefan Jordell ønsker alle velkommen og sender rundt et ark, så vi
får registret hvem som er tilstede.

3

Presentasjon av styret:
Styret 2017/18 er:
Leder: Stefan Jordell
Sekretær/Styremedlem: Anette Johansen
Styremedlem: Mattias Smittil
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FAU vil at leder skal sitte to år, og dette blir da Stefans andre år. Og
om man ikke har noen frivillige for neste skoleår, bør vi ha en
valgkomite, som kan jobbe frem neste års styret.
Skoleutbygging v/Rektor Erik Lind
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Denne uken startet man med å sette opp arbeidsbrakkene.
Byggherre er Asker Entreprenør. Deres kontaktperson er Nina
Wilhelmsen.
Neste steg i byggeplanen er å anlegge ny vei ned på
parkeringsplassen, før de rundt 15.januar starter med nybygget.
Dette forventes ferdig juni 2019. Neste prosjekt blir å bygge om
fløyen der eksisterende sfo er i dag. Og tilslutt skal midtbygget
endre. (Se vedlegg 1)
Mattias spør Erik lind om hvor HC parkering er under bygging, Erik
Lind lover å få en avklaring på dette snarest.
FAU’trafikksikkerhetsgruppe
Styret i FAU utarbeider et skriv om en slik gruppe, og vil kalle inn
alle foreldre til et infomøte. VI ønsker en gruppe personer som når
man starter byggingen, vil overvåke området i forhold til barnas
skolevei, og hverdag, for å eventuelt avdekke faremomenter.

6.

Mattias Smittil informerer om at det er mulig å søke fylkeskommunen om støtte til eventuelle trafikksikkerhetstiltak.
Barnefattigdom
FAU lager «kjøreregler» ved klassearrangement som omhandler

Ansvar

Frist

f.eks. loddsalg, kakesalg o.l. Det er flere som ikke er like ressurssterke, og slike arrangementer må foregå slik at ingen føler at man
ikke kan bidra.
Det ble også diskutert en del rundt egenandelen til leirskole.
7.

Eventuelt

8.

Det ble diskutert hvilke rutiner skolen har vedrørende barn som
ikke møter på skolen. Det finnes digitale applikasjoner. Er dette noe
Trosvik skole bør ha?
Neste FAU møte
Neste møte blir 31.01.18.

