Styremøte FAU Knappskogskole 01.12.20 kl. 1900
Sted: Teams
Tilstedet:
Susanne, Nina, Marianne, Andre, Synnøve, Siren
Agenda:
* Trafikksituasjon – oppflg.
* Lunsjpause (tid/formål) – oppflg.
* Status kommunalt FAU
* Status felles kommunikasjons «kanal» mellom FAU og alle foreldrekontakter (Nina/Siren)
* Annet
1.Gjennomgang av møtereferat av 10.11.20
Ingen kommentarer til selve referatet.
Synnøve finner ut hvordan kan legge ut referatene fra møtene til FAU på skolens hjemmeside.
2.Trafikksituasjonen - oppfølging
Kan se en bedring på trafikksituasjonen ved skolen.
Holde fokus på refleksbruk blant de som går, sykkellykt på sykler og el -sparkesykler, sørge for at
gående/syklende følger markeringen i veibanen.
Oppfordre foresatte som leverer/henter at de bruker parkeringsplassen.
De som bruker rundkjøringen må kun stanse på høyresiden og sette av ungene ikke forlate bilen selv.
Utfordrende med foresatte som slipper av ungene på venstre siden og barn som krysser veibanen.
Prøver å få til kontroller innimellom.
Foreløpige datoer i desember:
Fredag 04.12.20 kl. 0810 – 0845.
Onsdag 09.12.20 kl. 0810-0845
Frigjøring av parkeringsplasser.
Biler som parkerer ved skolen tar opp plasser som burde vært fristilt for foreldre som skal
levere/hente. Undersøke om dette er pendlere eller ansatte ved skolen/SFO. De av oss som dirigerer
trafikk om morgenen forsøker å få en oversikt over bilene som stod parkert når vi kommer på kontroll
og de bilene som står igjen etter skolestart.
Forslag om oppmerking av parkeringsplassene for å gjøre dette letter å ha oversikt over
parkeringsplassen. Med oppmerking av plassene kan vi få plass til flere biler på parkeringsplassen
samtidig.
For å komme i kontakt med veieier kan nettsiden Fiks gata mi.no benyttes.

3. Lunspause (tid/formål) - oppfølging
Susanne har lagt ut spm på den kommunale FAU siden spm vedr. lunsj. Ikke fått svar.
Andre følger opp videre, har snakket med engasjerte foreldre og venter på svar på noen punkter. Blir
tatt opp i FAU før vi sender videre. Har tatt opp forholdet med kommunen og fylkeskommunen. Følges
opp på nyåret.
Oppfordrer til direkte kontakt mellom foreldre og lærere. Barn skal ha tid og ro til å spise. Om det
kalles bespisning eller inspeksjonstid er avgjørende for hvor mye det skal kostet.
4. Status kommunalt FAU
Inne på siden lå det et forslag fra kommunen om å legge ned det kommunale FAU publisert i mai
2020. Liten aktivitet på gruppen etter oppstart.
5. Annet
-

Innkjøp av vinterlys og skjøteledning

Gode tilbakemeldinger.
Kostnader totalt: 2898,40 kr. Lysene blir til gjenbruk og skjøteledningen kan brukes til andre
arrangement for eksempel. 17 mai. Siren har kjøpt kasse for oppbevaring. Kassen settes sammen
med tingene til 17 mai.
-

Foreldregruppe på Facebook

Legger til foreldrekontaktene til gruppen.
Innlegg
Oppfordrer til å følge oppfordringene fra FAU og skolen vedr. hvordan vi henter og leverer barn som
blir kjørt til skolen.
Støtte til elvesamlinger 100 kr per elev per skoleår.
Sende mail til Andre, med beskrivelse av hva de skal gjøre. Ta vare på kvitteringene og send dem til
Andre. Andre kan forskuddsbetale.
Vi kan se på muligheten for å øke beløpet dette skoleåret ifb. med codvid – 19.
-

17 mai

Loddsalg
Dersom vi skal ha loddsalg til 17 mai, bør 17 mai komiteen komme i gang med arbeidet sitt tidligst
mulig for å få samlet inn premier og organisere salget.
Marianne legge inn på 17 mai komiteens facebook gruppen spm om hvem som skal være med i
komiteen 2021.
Miljøkoordinatorene legger ut på foreldrekontaktgruppen at 17 mai komiteen må settes. Her kan en
også gjøre foreldre i 1 klasse kjent med at de skal bake til 17 mai.
Synnøve/referent.

