Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
Auditoriet

Dato
31.01.2018

Tid
19:00-21:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte:

Utsendt dato

01.03.18
Møtedeltakere: Henrik Borge (1A), Terje Pedersen (1A), Tonje Olsen (1B), Hege Iversen (1C),
Karianne Karlsen (1D og 4C), Mathias Smittil (2A), Sissel Stenberg (2B), Malin S Holt (2C), Anette
Johansen (2d), Elin Ek-Jacobsen (3A), Anders Løkke (3C), Aase Westli (4A), Ole Morten Ansteensen
(5A), Tina Akselsen (5C og 6C), Mette Lerstad (6A), Elisabeth Drabløs (6B), og Sven Ek Jacobsen (7D)

Referent:
Anette Johansen
Vedlegg:
Sak
1

Beskrivelse
Velkommen
I Stefan Jordells fravær, ønsket Anette Johansen alle velkommen, og
sendte rundt en liste over FAU-kontakter, slik at de fremmøtte
kunne sjekke sin kontakt informasjon, og krysse av for oppmøte.

2

Orientering om utbygging v/ Nina Wilhelmsen
Prosjektleder Nina Wilhelmsen, og Tore Jan Rønning fra Asker
Entreprenør la frem følgende:
• De har innført at det skal stå en vakt ved innkjøringsporten
til byggeområde i hvert fall frem til påske.
• De har anlagt gangvei fra Skrellenveien og til skolen, med
overgangsfelt ved gymsal.
• De har åpnet for 2-veiskjøring i Stræbsomhet, da Unnebergveien og svingene der er for små for tungtransporten
som skal inn på byggeområdet.
• De starter sprenging i morgen. (1.2.18)
• Medio april (i korte perioder) må gangvei fra Knipleveien
og inn til skolen benyttes for kjøring av de store betong/stål elementene. Dette skal gjøres utenom friminutt,
SFOs utetid, og på morgenen.
Rektor Erik Lind la til følgende om sprengningen:
• Fasadene mot sprengningsområdet er sikret med duk som
skal stanse evt. små stensprut
• Det skal ikke sprenges ved skolestart eller i friminuttene
• De elevene som har klasserom mot sprengningsområde vil
bli varslet slik at de, når sprengning pågår, skal gå på
gangen og lese i stilleleseboken sin.

3.

Rapport fra trafikksikkerhetsgruppen:
De fleste klasser har møtt opp. Vi har fått tilbakemelding på enkelte

Ansvar

Frist

faremomenter, og episoder.
To representanter fra FAU, hadde tirsdag 30.01.18 en befaring
sammen med prosjektleder, entreprenør, politi, rektor, og
kommunen.
Entreprenør er samarbeidsvillige, og de er raskt med å utbedre de
små endringer på ting som gjør skoleveien, og barnas ferdsel ved
skolen tryggere.
4.

Refleksvester fra FAU:
Trosvik FAU har vært så heldige at vi har fått refleksvester til alle
elever fra Statens Vegvesen og Gjensidige. (Takk til Anne-Sofie Hox
for innsatsen.)
Disse blir utdelt en av de neste dagene, sammen med et skriv hvor
FAU oppfordrer alle elever til å gå til skolen.

5.

Temauke «Gå til skolen»
Mathias Smittil ønsker å være FAU sin pådriver for trafikksikkerhet
i Trosvik-området, og kommer til å samarbeide med Anne-Sofie
Hox fra Trosvik lokalsamfunnsutvalg. Dersom flere foreldre ønsker
å være med så ta kontakt.
I første omgang vil det arrangeres en temauke med fokus på å få
flere barn til å gå/sykle hele eller deler av skoleveien. I tillegg vil vi
jobbe for å på sikt få til flere fysiske tiltak rundt omkring på Trosvik.
Dette er i startfasen, og innspill ønskes.
Eksempler:
• Redusering av hastighet og anlegge avslippslomme i Veumveien
• Forbedre og utvide nåværende avslippslomme i Knipleveien

Innspill fra møtet var:
• Lage et register for nestenulykker på skoleveien
• Gågrupper
• Jobbe klassevis for å redusere kjøring inn til skolen

6.

Eventuelt:
Neste FAU-møte blir torsdag 1.mars kl.19-21
Det ble en kort diskusjon vedrørende leirskole og egenandel. Dette
blir et punkt på neste FAU-møte.

