Møtereferat FAU-møte
Dato: 23.10.2018

Tid: 19:00

Sted: Pusterommet, Sjøskogen skole

Til stede:
Eva Høydalsvik (5.trinn), Anne Grethe Ruud (6. trinn), Ellen Margrete Rovde (7.trinn),
Morten Paulsbo (1. trinn), Irene Brenden (2 trinn), Per Gunnar Rækken (4. trinn) og
Cathrine von Porat (rektor), deltok frem til kl. 19:40.
Fraværende: Karina Finnstø (3.trinn) , SFO har foreløpig ingen FAU representant.
Neste møte: 20.11.2018

Sak nr.
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Ansvarlig

Frist

Møte i SU

Møte i SU blegjennomført før FAU møtet. Ida
Elisabet Krogstad (Høyre) deltok på SU møtet. Ellers
er FAU, rektor, lærere og elevrådet representert.
Det vil komme eget referat fra SU møtet.
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Gjennomgang administrative rutiner for FAU møte:
Innkalling med agenda skal sendes ut to uker før møtet
Referat fra møtene skaL legges ut på skolens nettsider
fortløpende (referatet er nå ikke lagt ut siden november
2017).
Juleshow - diskusjon rundt billettpriser:
FAU mener det er en akseptabel løsning at man tar
betalt for inngangsbilletter til SFOs juleshow under
forutsetning av at dagens praksis med minst en
gratisbillett til per familie videreføres.
Videre synes FAU det er positivt at mat og drikke er
gratis på juleshowet.
Skolen informerte om at rampen er ødelagt, et gjerde er
borte. FAU inspiserer og vurderer tiltak
Sjøskogen Vel jobber for et godt nærmiljø på Sjøskogen
og ønske å benytte skolen(skolekjøkkenet) som et
«åpent hus» for å møte beboerne på Sjøskogen enkelte
ettermiddager/kvelder.
Skolen informerer at det i dag er enkelte som leier
skolen lokaler (hovedsakelig gymsalen) på kveldstid, og
at Velforeningen også kan søke om dette. Søknad sendes
skolen. Velforeningen er informert om dette.
Bruk av skolen område utenom skoletid:
Det har i den senere tid vært observert mye ungdommer
på skolen (ved ballbingen og basketstativet) etter

Ellen/Cathrine Neste FAU
møte

Per Gunnar

1.november18

Eva

Eva

Neste møte

skoletid/på kveldstid. Skolen har informert politiet om
saken.
Generelt er det lite aktiviteter for ungdom på Sjøskogen.
Behov for mer synlige voksne ute på kveldstid?
FAU sjekker opp muligheten for å starte opp en
Natteravn tjeneste på Vinterbro.
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Gapahuken:
Grunneier har reagert på at det var rotete etter
dugnaden. Misfornøyd med opprydding
Morten kontakter Juul og sjekker mer detaljert hva som
er problemet. Hva skulle vært gjort annerledes?
Tiltak vurderes når vi vet mer hva grunneier er
misfornøyd med.
(Etter FAU møtet har Karina vært i kontakt med
grunneier og avklart hva han mener vi må gjøre med
området rundt gapahuken, vi må diskutere tiltak på
neste møte)
Trygg skolevei:
Hva er status på gangvei langs Grimsrudveien?
Dette er et prioritert tiltak i Ås kommune, men ingenting
har skjedd ennå. FAU sjekker status med Ås Kommune
17. mai komite:
2. klasse og 6. klasse velger 5 representanter hver til
komiteen.
Henvendelse fra noen foreldre som mener det er for
dårlig vasket på skolen.
FAU ber om at skolen informere om hva som er rutiner
for vasking
Elevunderholdning/show (tidligere talentiade):
Elever etterspør informasjon om hva som skjer. FAU
sjekker med skolen hva som er planen for dette.
Lysnisseprosjekt og Julegrantenning.
Tidspunkt tirsdag 27.11 klokken 1800.
Ellen lager invitasjon (bør ut tidlig i november)
Anne Grethe handler inn (klistremerker, tape, ståltråd,
duker, penner, gløgg, pepperkaker, julekake)

Morten

Neste møte

Ellen

1.november

Irene (2.kl) og
Anne Grethe
(6.kl)
Cathrine

Neste møte

Ellen

Neste møte

Ellen,
Anne Grethe

