Referat FAU møte 21.09.19
Tilstede: Ann Elin Strømø ( leder 2B) Linn Tove Strand (1.trinn), Jane Havn Skrunes (vara 2A)
Silje Therese Hettervik (3A), Birgitte Lie (3B), Tove Stølsvik (4B), Elisabeth Innvær (5A)
Gro Elin Våga (5B), Marit Glømsaas Kallevik(6A), Birgit Strand (6B), Randi Rokstad Rolland (7.trinn)
Ikke tilstede: 4A
Refleksdagen
Torsdag 17. oktober markerte skolen i samarbeid med kommunen årets refleksdag. FAU sitt bidrag
var å stille med frivillige foresatte til å gjennomføre arrangementet. I år var fokus synlige syklister.
Et bra tiltak for å få barn til å bruke refleks og lys på sykkelen. FAU reagerer på at det er mange barn
som sykler i høstmørket uten lys. Mange av syklistene fikk lys, men det var dessverre ikke nok til alle
som trengte det. Noen elever opplevde det som litt urettferdig, så oppfordrer alle hjem til å montere
lys på syklene til barna selv.
Lærerdagen
FAU markerte verdens læreredag, fredag før høstferien, med å gi twist og epler til alle ansatte på
skolen.
Endring I busstidene
Tiltak som er satt igang fra skolen er at elevene 1.-3.klasse får lov å være på SFO og vente til bussen
går.
Elevene i 4.-7. Klasse må vente ved ungdomsskolen eller i selve bussen. De venter da i 30 min. 3
dager i uken uten kontinuerlig tilsyn. Flere elever har opplevd episoder der de har følt seg utrygg I
denne ventetiden og FAU synes ikke noe om dette.
Bidrag til 10 års jubileumet.
FAU ønsker å være med å bidra, slik at billettprisen til arrangementet ikke blir for høy. Birgitte og Silje
Therese fra FAU vil ta kontakt med rektor for nærmere avklarelser.
FAU kan også være med å søke om penger fra eventuelle sponsorer dersom det er ønskelig.
Julearrangement
Det vil bli arrangert nissemarsj i år igjen.
Åpent for alle som har lyst å bli med, torsdag 12.12, klokken 17.00.
3. og 4. Klasse står for kakao og saft. 3A saft. 3B, 4A og 4B kakao.
FAU stiller med kakemenn til alle.
Nytt i år er at vi oppfordrer alle til å ta med egen kopp til drikke for å spare miljøet.
Korpset vil bli forespurt om julemusikk.
Droppsone ved undergangen
FAU vil igjen presisere at krysset ved undergangen (innkjørsel til Asparhaug/Fjellhaug/Asparsletta)
ikke må brukes som droppsone. Her oppstår det daglig farlige trafikksituasjoner, da syklende gående
og bilister møtes i et uoversiktlig kryss.

