Referat FAU Østersund 2016-17

11. januar 2017

Tilstede:
Anne Vikerhaug 10C (leder), Per Erik Fallet 10A, Christina Prøis Stubsjøen 10B, Fredrik
Nesteby 10D, Anita Heen 10E, Morten Mjanger 9B, Maren Aasan 9C, Bjørnar Schau 9D,
Jens Krog 9E, Lisbeth Siggerud 8B, Jane Helmersen 8C, Linda Engvik 8D, Ingar Østerby
8A (referent), Britt Eva Fløisbonn (Rektor)
20. Godkjenning av referat.
Agenda
21. Morten Nårstad informerer om utbyggingen.
22. Rektor orienterer.
23. Tine automater.
24. Eventuelt

Sak 20.2016-17

Godkjenne referat

Referat fra forrige møte ble godkjent!
Sak 21.2016-17
utbyggingen.

Morten Nårstad, kommunalsjef Teknisk sektor, informerer om

Områdestabilitet og lokal stabilitet for Fet Arena og Østersund
 Norge har store lokale variasjoner. Det er kvikkleire og mange andre grunnforhold i
dette aktuelle området. Dette stiller store krav til geotekniske undersøkelser. Det er
historikk med lokale utglidninger i området, men som ikke dermed betyr at alt er
ustabilt. Oppfylling og vegetasjonsrydding svekker slike svake masser.
 Regelverket sier at det alltid skal gjøres geotekniske undersøkelser og utføres en
områdevurdering.
o Østersund er ikke en byggesak enda, men er i prosjektering.
Grunnundersøkelser skal gjøres lokalt på tomten det bygges på og for hele
området. Nye grunnundersøkelser starter 12.01
o Riddersand skal også snart bygge, Helhetlige vurderinger skal gjøres for hvert
prosjekt.
 Stabiliteten er ikke optimal. Faren for omfattende ras er liten i området. Konsekvensen
derimot er stor, hvis det skulle rase.
 Tidligere er det gjort
o Stabiliserende tiltak i Sundevja.
o Det ble ikke gjort egne stabiliserende tiltak for Riddersand eller Østersund i
forrige runde. Det ble spuntet en del i forbindelse med Østersund.
 Bygging forutsetter at områdestabiliteten ikke svekkes. Dette må dokumenteres. Fet
Arena tar vekk masser for å balansere vekten av bygget i området. Samtidig tilføres
masser for å sjekke stabilitet for setninger under.
 Kommunen har tatt initiativ til å kartlegge egnede tiltak. I tillegg til tidligere
undersøkelser har Multiconsult gjort en områdevurdering
o Det må fylles opp med masser ved dammen ved Rundkjøringa ved sundet.
Dette skal bare være en motvekt for ras.
o I tillegg vil rasvinkler for overflateras reduseres.
o NVE har tidligere i rapporter konkludert med at det bør gjøres en begrenset
oppfylling i området bekken sør for skolen.

 Flomgrensen i området er på 106,5 moh., som er omtrent nivået for Fet Arena nå.
Krav om helling <1:3 mot Glomma, og krav for makismal helling i bakken mot
skolen.
Trafikkløsning
 Presentasjonen med unntak av vegløsningen ned til Fet Arena er foreløpig skisser som
kommunen har sett på og er ikke en vedtatt plan enda.
 Arena barnehagen får ca 120 barn. Østersund barnehage i dag er 70-80 barn.
 Vegen som nå er anleggsveg skal gjøres om til den permanente vegen ned til Fet
Arena. Da blir den en kommunal veg. Kirkevegen er fylkesvei.
 Vegløsning hadde høy fokus ved regulering. I dag er det et ustrukturert trafikkmønster.
Trafikkbildet består av mange forskjellige trafikantgrupper.
o Trafikksikringsløsning med skolebusser og annen trafikk er viktig å løse.
o Busslommen utenfor Østersund er ikke lang nok, slik at det blir konflikt
mellom bil, buss og gående.
o Parkering i området blir en sambruksløsning mellom alle parkeringsområdene.
o Anleggstrafikk til både Fet Arena og Østersund i samme tidsperioder.
o Trafikkløsningen sees i sammenheng med Granåsen II og videre utbygging i
Løkenåsen.
 Tiltak som vurderes fra kommunen
o Ny løsning planlegges med fortau, definerte avkjøringer og definerte
kjørebaner forbi svømmehallen. Ikke planlagt med fartsdumper.
o Busslommene ved Riddersand skal flyttes.
o Biltrafikken til der barnehagen ligger i dag blir borte og tilgjengelig for
«Kiss&Ride».
o Varelevering vil bli til parkeringen på nedsiden av skolen og noe til
hovedinngangen på oversiden.
o Aktuelt med vakter fra Entreprenør i anleggsperioden.
o Kommunen vil se hvordan trafikkforholdene blir før de legger inn tilleggstiltak
som fartshumper ol.
 Innspill fra FAU
o Viktig med belysning i området og markerte fotgjengerfelt.
o Forslag om undergang. Kommunen mener dette er for dyrt i forhold til
trafikkbelastning, og gangbro tror man ikke blir brukt, i tillegg til at det ikke
løser sykkeltrafikk.
o Sykkelparkering til skolen bør flyttes til Strandengen vegen. Forslag om å sette
opp sluseport på gang-sykkel-vegen på hver side av krysset.
o Hva med skolepatrulje?
 Ikke lagt inn noen føringer så langt i forhold til trafikksikring i anleggsperioden. Vil
være før trafikksikringen i vegen ned til Fet Arena er etablert. Vil vurdere fysiske
skiller mellom gående og kjørende i vegen ned til Fet Arena
 Kommunen søker hvert år på Aksjon Skolevei midler fra fylket.
Sak 22.2016-17

Rektor informerer.

 Bruk av filmsnutter fra Grundercamp i foreldremøtene.
o Filmsnutter fra GrunderCamp og diskusjonsopplegg må gjøres tilgjengelig for
FAU repr. i hver klasse.
o Fordel at alle klassene kjører samme opplegget, både for å forenkle forarbeidet
og lette etterarbeidet.

o FAU representantene skal kjøre aktiviteten i foreldremøtene i hver klasse.
F.eks. kan foreldrene i hver klasse deles i grupper og diskuterer filmene.
o Foreldremøter 26.01. for 9. tr og 09.02. 8 tr. 02.02. for 10 tr.
o FAU leder tar kontakt med Roger Wangberg for å forberede dette.
o Foreslår å kjøre temaet på psykisk helse.
o Alternativt kan helsesøster kjøre opplegget, men det er antakelig vanskelig å få
organisert.
 Linda Engvik velges som SU vara i tillegg til Anne Vikerhaug som hovedrepr. Dato
for SU må finnes før påske…
 Rektor velger å gå av med pensjon til sommeren. FAU ønsker allerede nå å takke for
et godt samarbeid. Det kan bli utfordringer på rekruttering av ny rektor.
Sak 23.2016-17

Tine automater.

 Automater er installert og fylt i romjula. Brikker og brev til 10 tr. først. Og ble sendt
rett etter nyttår. Det gikk noen dager som automatene ikke fungerte. Noen svarte
bokser er skiftet.
 Det var ikke feil på den elektriske kursfordelingen mot automatene som gjorde at
persiennene ikke fungerte et par dager. Det var en separat feil!
 Noen foreldre mener at det blir for stort kjøpepress med automater.
Sak 24.2016-17

Eventuelt

 Ekstern undersøkelse: Kommentar om at utvalg av elever som deltok i intervjuene
ikke var representative.
o Det var elevrådsrepresentant og en til fra hver klasse. Elevrådsrepr. ble bedt om
å gjøre en undersøkelse i hver klasse.
o Noen opplever at de som typisk melder seg for å delta er ofte blant de
«populære» elevgruppene. Mange elever har oppfattet at dette ble et skjevt
utvalg og ikke representativt for klassene. Generte eller utsatte elever opplever
i noen grad at de ikke blir hørt, men i stedet utsatt for negative kommentarer.
o Spørsmålet er om mangler i utvalget førte til feil fokus for skolen i etterkant.
o Rektor svarte at det ikke var hensikten å ha et fullt ut representativt utvalg blant
elever og foreldre, men ta et øyeblikksbilde av status og jobbe videre med
tiltak ut i fra dette. Denne tilnærmingen er et resultat av tid og ressurser man
setter av til denne aktiviteten. Resultatet fra undersøkelsen samsvarer godt med
de utfordringene skolen selv var klar over. Arbeidet med konkrete tiltak er
startet.

Neste møte er 08. februar 2017
Møteplan videre for skoleåret 2016/2017: Alle møter er på onsdager
08.02.2017 08.03.2017 05.04.2017 10.05.2017 07.06.2017

