Referat fra FAU-møte 18.10.18
Tilstede: Martin E. Waag, Karen Anne Gudbrandsen, Sondre Thorsen, Lisbeth Amundsen, Remi Berbom,
Vibeke Thommesen Hansen, Kristin Misje, Gro Lien, Lene Rambekk
Informasjon om FAU ved Gro
Det ble gitt en generell info om arbeidet i FAU, hva er FAUs oppgave, og om hvem som er involvert i
FAU-arbeidet. Det skal ikke behandles/diskuteres enkeltsaker, men være forum for saker som berører
skolen og skolemiljøet. Leder i FAU møter i det kommunale FAU. Det skal også være to medlemmer fra
FAU i skolens samarbeidsutvalg.
FAU viktigste oppgave er å bidra til at ungene har det bra på og i skolemiljøet. Rektor kalles inn til alle
møter, men FAU kan velge å behandle saker uten at rektor er tilstede.
Hver klasserepresentant fikk utdelt perm med informasjon om FAU-arbeidet.
Saksliste 18.10.18

1. Valg av kasserer
Robert Hjellvoll har fortsatt tilgang til bankkonto med ca 15’ NOK.
Lene Rambekk kontakter Robert H. og sjekker ut bruk av konto, evt arbeidsomfang og mulig
kobling til 17.mai komite. Hun kan følge opp denne kontoen, hvis det ikke medfølger ytterligere
forpliktelser.
Lene Rambekk virker også som FAUs sekretær.
2. Status på reguleringsplan/områdeplan – Bunestoppen
Innkjøring til boligfelt er planlagt i samme avkjøring som innkjøringen til Øvre parkering. Dette
har FAU kommentert i høringsrunden.
Informasjon fra Bamble Kommune v/ Vidar Jonskås: Dette har blitt hørt og det ses nå på en
omregulering slik at innkjøring til nytt boligfelt kommer et annet sted. En skisse til ny løsning
skal være klart i løpet av kort tid (før 1.des). FAU får tilgang til nytt forslag via rektor.
3. Status uteområdet – hva kommer, og når?
Det skal oppgraderes i området mellom skolen og gangveien (på nedsiden av øvre parkering):
Grunnarbeidene vil startes opp i løpet av 1-2 uker, gummidekke blir lagt til våren
(temperaturavhengig), og lekeapparatene monteres når dette er på plass.
Lekeapparatene er kommet, det består av et større klatreapparat, en stor huske (kan svinge i
«alle» retninger) for 5-10 barn og en snurreleke. Prosjektet har et omfang på ca 800 000 NOK.

4. Liv og røre-prosjektet
Prosjektet vokser og har blitt mer omfattende dette skoleåret. Prosjektets aktivitet i høst er
dokumentert på veggen på personalrommet: Go Run for fun, dugnad på Eva Livs-plass,
aktivitetsledere, Fun in the Sun, SFO er i gang med ukemenyer med fokus på sunne og gode
måltider (eks. fiskesprell).
Stathelle blir SEFAL-skole (Senter for fysisk aktiv læring) og er valgt som utviklingsskole (sammen
med noen andre skolen). Lærerne på 5 og 7 trinn har meldt seg på SEFAL-studie for å lære mer.
Lærerne blir kompensert med 15 studiepoeng for denne utdanningen. Geir K. Resaland (grunder
av prosjektet) kommer til Stathelle for å se hvordan prosjektet jobbes med på skolen. Da vil det
bli arrangert storforeldremøte.
Info: Prosjektet kan ikke vise til mer læring ved fysisk aktivitet. Elevene lærer ikke mindre, og de
trives bedre. Bedre fysisk form gir effekt i økt læring, det er dokumentert i annen forskning.

5. Eventuelt
-TV-aksjonen: Få bøssebærere har meldt seg, kan vi få til flere?
Alle kan oppfordre til deltakelse for egen klasse.
-Kommunikasjon ut til klassene, hva er praksis?
Enkelte varsler om møte i forkant, og ber om tilbakemelding på eventuelle saker.
Referatene kan legges ut på hjemmesiden. Rektor ordner dette når referatene sendes
ut.
-FAU anbefaler klassene til å bruke en facebookgruppe som informasjonskanal
-Sak fra 3.trinn: Møte med Trygg Trafikk våren 2018 med henstilling om etablering av
Hjertesone, dvs en leveringsplass der elevene går noe av skoleveien. Forslag til plass: P-plass ved
Stathelle kirke, P-plass ved Kiwi Grasmyr. Dette er en mulighet for de som kjøres til skolen,
veldig mange bor i passende gå/sykkel-avstand til skolen. Det oppfordres også til dannelse av
gå-gjenger fra samme områder.
Info til klassene: Det vil komme nye skilter på Øvre parkering, Kjellestadbakken bør unngås som
skolevei. Skolen ser på hva de kan gjøre for forbedring av vinterstandard på gangveien.
FAU lager en sak på om innspill til bedre trafikksikkerhet på de ulike rutene som utgjør
skoleveiene til skolen. Denne forberedes til neste FAU-møte, det er viktig at alle
representantene ber om innspill fra sin klasse.

Neste møte 6.desember 1800. FAU-leder kaller inn til møtet.

