FAU
Steinerskolen Holtebrekk
Møtereferat 26.03.2015
Tilstede Gry Skjøttelvik (10. kl.), Jens von Krogh (7 kl.), Vala Hardardottir (5. kl.), Gunlaug Marie
Brandzhaug Bucher (8. kl.), Thomas Kolding (6. kl.), Linda Holt (3. kl.), Dagny Isleifsdottir (4. kl.),
Margrete Helle (2. kl.), Geir Stave (for skolen).
Generelt: Max fratrer som rep. for 2. kl., Margrete kommer inn for 2. kl. og Love inn for 1. klasse.
Vi bestemte sist at referatet leses sak for sak og at det da er godkjent for publisering i
Fredagsposten.
Info fra skolen: Geir presenterer utkast til skoleplanen for neste skoleår.

- FAU tilbys muligheten til å innvirke på planen - lærerne avgjør til slutt. Året 2015-2016:
Skolestart onsdag 19. aug. Juleslutt fredag 18. des. Skolefri for 2. til 7. kl fredag 16. okt pga.
lærerstevne (ungdomstrinnet har WOW-dag den dagen).

- Sirkuset kræsjer i år ikke med Ferderseilasen! Viktig at det informeres om at 17. mai er en
obligatorisk ‘skoledag’.

- Dugnad er en av de hendelsene hvor foreldrene ‘møter' skolen. Vårdugnad tirsdag 28. april
oppmøte kl 16 (grill varm kl 17 - utegruppen lager arbeidslister - i år f.eks. maling av Smia).

- 2. kl. hjemmebesøk. Det er lovfestet med 2 foreldremøter og 2 konferansetimer (da snakker man
bl. a. om elevens utvikling).

- Ukeplaner har ingen fast praksis - opp til læreren å legge opp.
- Elevene er pliktig til å gå på skole (videregående er frivillig). Foreldrene er ansvarlig for at
elevene kommer på skolen. Ved høyt fravær har skolen rett/plikt til å melde til foreldrene: Ved
mer enn 15% fravær i første halvår sender skolen melding til foreldrene. I årsbrevet ved
skoleslutt andre halvår skrives totalt fravær. Hvis skolen gir permisjon til lengre fravær og det er
stort fravær i tillegg vil skolen vurdere å registrere totalt fravær (permisjon og ureglementert
fravær sammenlagt).

- Silkebøker skal samles inn og kommenteres av lærer.
- Foreldrene har innsynsrett i fagplanen/årsplanen.
- Geir snakker generelt om kontaktpunktene mellom skolen og foreldrene: SFO, FAU, ukeplan,
telefon/e-post, spes. ped., Fredagsposten, Facebook-siden, foreldrebesøk (foreldre har f. eks.
rett til å besøke skolen og observere i timene). Skolen er pliktig til å informere begge foreldre,
selv ved skilsmisser hvor den ene part ber om utestengelse av den andre. FAU ønsker en felles
mal for ukeplaner/lekseplaner.

- Det er budsjettert 200.000,- for lyssetting av uteområder rundt skolen. En del gravearbeide vil
behøves. Spleiselag mellom skole, barnehage og FAU? Det vurderes å beynne arbeidet til våren
ettersom det da allikevel skal graves ved innkjørselen/buss-skuret og opp til skolen.
Skolens mattilbud for ungdomstrinnet: Gunlaug informerer om hvorvidt barna er fornøyd med
maten fra kantinen. Skolen forholder seg til et budget på 20,- per barn per dag - 400,- i måneden.
Man ønsker at det skal være økologisk. Skal man f. eks. betale mer? Det nevnes at alle barna
spiser sammen - også de som har matpakke. Det kan f.eks. hentes inn opplysning fra folk med
kompetanse på økologisk mat. Det nevnes at det finnes catering. Matlaging skal være en del av
skoledagen. Skolen vil også justere opp arbeidet med “fra jord til bord” med mere hagedyrking,
fokus på ressursbruk o.l. Elevrådet har kommet med en ønskeliste som skolen har vurdert: Taco,
pizza og den slags. Maten skal gjerne være en varm lunsj, men ikke en middag sier skolen.
Gunlaug jobber videre med saken. Camilla Vilse og Hanne Ringstrøm kan være ressurspersoner.

Utebelysning: Skolen har søkt om 60.000,- til dette prosjektet fordelt over 2 år. FAU synes
innledningsvis at summen er litt høy, at prosjektet er kjempefint, men at det kanskje ikke kommer
barna umiddelbart til gode ettersom de er på skolen mest på dagtid.
Landsmøtet i Steinerskolens foreldreforbund 13. og 14. mars: Thomas og Gunlaug referer fra
Landsmøtet. Et foredrag handlet om WOW-dagen: Med denne dagen står skolene friere til å velge
prosjektet de vil støtte. Grønn skole ved Henrik Mørk: Matlaging, mattilbud, drivhus, kildesortering
etc. Steinerskolen fra Arendal viste lysbildeshow fra sitt øko-prosjekt ‘fra jord til bord’. Thomas fikk
inntrykk av at andre skoler hadde praksis på å ha FAU møte hver måned. Noen skoler hadde
fadder-elev kveld. Grønn plakat: Skolen får f.eks. et stempel hvis kildesortering o.l. er på plass.
Gunlaug informerte generelt om Foreldreforbundet. Det ble opplyst om Adrianefondet - ønske i
FAU om at Aud refererer litt fra dette ved et fremtidig FAU-møte. Dette fondet kunne hatt stand på
Julemarkedet!
17 mai. Komitéen har snakket med Huringen og Velet og lokalene er booket. Kommunen er blitt
søkt om pengestøtte og skal avgjøre etter påske - får vi ikke støtte betaler Velet lokalet for oss.
Generelt:

- Ved tungt snefall og bussforsinkelser blir barna ofte stående lenge og vente. FAU spør skolen
om dens ansvar i slike tilfeller. Gunlaug tar kontakt med skolen.

- Kulturskolens arrangement 14.-19. april: 7. kl. tilbyr seg å arrangere, klassekontaktene forhører
seg med sine medforeldre om de kan bidra. Det nevnes at også trebåtfestivalen (5.-7. juni) er en
mulighet for litt inntekt til klassekassene og eskponering for skolen. Det blir en marsj fra Sætre
barneskole med korps og veteranbiler! Dette må vi være med på! Gunlaug samler informasjon
fra arrangørene; er det interessant for dem at vi deltar og med hva.

Neste møte blir 7. mai

Referent, Jens von Krogh

