Møtereferat - FAU Nidarvoll skole
FAU Nidarvoll Skole
Org.nr. 916 623 062

Møtenr:
1

Dato: 05.09.2019
Kl 20.00

Sted:
Gulhuset, Nidarvoll Skole

Navn

Initialer

Trinn

Rolle

Innkalt

Tilstede

Vidar Normann

VN

2

Sekretær

x

x

Anders Teigen

AT

4

Leder

x

x

Lasse Pedersen

LP

3

x

x

Ingrid Brøske Selvig

IBS

5

x

x

Silje Fretheim

SF

6

Vara for 6.

x

Siri Halvorsen

SH

6

Nestleder

x

Ikke valgt enda

1

Saksnummer

Sak, arbeidsoppgave, forslag

Oppfølging,
ansvar

2019-09-01

Bydelsplan for Sluppen

AT

AT informerer om bydelsplane. Det er høringsfrist 1.
oktober og åpent møte skal holdes 12. september
FAU lurer på hva som er planlagt med krysset ved
påkjørsel til omkjøringsveien - det oppleves som et
særlig farlig kryss i dag.
Avlastingsveien nedenfor Smidalen er FAU positiv til, da
det vil begrense mye trafikk ved skolen.
Den planlagte Metro-holdeplassen burde ha en overgang
for kryssing av E6, da lysregulering ikke er en god
løsning.
FAU mener at fra elevene og skolens nærområde sitt
perspektiv er det ønskelig at åpning på tunnelen på
omkjøringsveien i nordgående retning er så langt opp
mot Moholt som mulig.
FAU ønsker inspill fra flere og vil bl.a. være tilstede på

informasjonsmøte 12. September
FAU vil sende ut kommunikasjon til trinnene (bl.a. via
Facebook) for å sikre oppmøte på informasjonsmøte
2019-09-02

Byggesaken / Ny Nidarvoll skole

AT

På informasjonsmøte før sommeren var det snakk om 3
nye gymsalflater (tilsvarer 1 håndballflate), men
den vedtatte reguleringsplanen inkluderer nå 5
gymsalflater.
AT opprettholder kontakt for å holde FAU oppdatert på
utvikling.
FAU vil ha mer informasjon om hvordan
interimskole-avviklingen skal foregå, bl.a. forhold rundt
bussing av elevene.
2019-09-03

Farlig overgang ved bussholdeplasser
FAU vil skrive til kommunen og foreslå forbedring av
fotgjengerfeltet, f.eks. lyssignal som indikerer at noen
går over.
FAU tenker å sende ut sikkerhets-relatert informasjon til
foreldre som sier noe om hva som er anbefalt i forhold
til når barn skal sykle til skolen (ref Trygg Trafikk),
påminnelse om å ikke parkere ved paviljongen.
Politiet har “Trygg Skolevei”-kampanje, de kan kanskje
sammen med Trygg Trafikk være med på en
punktmarkering. Forslag er å gjennomføre dette etter
høstferien.
VN kontakter SFO for å høre om det kunne avvikles
følgetjeneste på faste tidspunkt innenfor deres
arbeidstid.
IBS kontakter Trygg Trafikk for å høre om de har
mulighet for å delta.
Planen for oktobermøtet er å planlegge vaktlister for
punktmarkeringen.
Et forslag er infoskriv som kan anbefale til å gå/sykle til
skolen, informere om hvor man kan eller ikke bør

Alle

parkere ved levering og farlige punkter - dette kan deles
ut på punktmarkeringen.
Eventuelt
Ingenting denne gang.

