FAU
Steinerskolen Holtebrekk
Møtereferat 28.05.2015
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.), Love Gustafsson (1. kl.),
Dagny Isleifsdottir (4. kl.)
Astrid Sund (styrer i barnehagen)

Generelt: Gry ønsker velkommen. Geir ikke tilstede - ingen info fra skolen
Barnehagen: Angående belysning; dette har blitt behandlet i styret i SU. Beslutningen er at de ikke
har råd til noen investering i belysning i år. De fristiller skolen til å fortsette som skolen vil med
prosjektet. Barnehagen har fokus på utvidelse av parkeringsplassen og legger sine ressurser inn
der. Målet er å trygge tilgangen til barnehagen for foreldrene som kommer med barn. Barnehagen
ønsker selv å sette opp enklere belysning. De kommer også til å bytte lyspærene i eksisterende
belysning for kraftigere lys. Økning av matpenger; denne summer er nå på 200,- og summen har
vært slik i flere år. Det viser seg nå at maten koster mer enn dette og at barnehagen faktisk
subsidierer foreldrene med nåværende ordning. De nye summene blir 250,- og 350,- (opp fra 200,og 325,-). Maling av barnehagen; man ønsker nye lysere farger. Hele huset må vaskes og males
to ganger. Det er planlagt utført i sommer. Ansatte; koselig at unge kommer innom og jobber i
perioder før de går videre i livet. Fire ansatte er i deltidsstillinger. Det kommer 13 2. klassinger til
skolen fra høsten, og det er mellom 7 og 9 barn i første klasse. Barnehagen har ikke 100%
dekning fra høsten, men det mangler også barn i mange andre barnehager på Hurum. Tradisjonelt
kommer det flere barn til i løpet av høsten. Barnehagen opprettholder ordningen med 1. kl. barna i
barnehagen selv om dette faktisk er en økonomisk utfordring.
Valborgsmesse: Arbeidslistene kan forberedes bedre. Arrangementet oppleves som litt forvirrende.
Spesielt med tanke på inkludering av nye foreldre kunne hele arrangementet organiseres litt bedre.
Kanskje kunne en klasse stå ansvarlig for maten, og kanskje kunne maten serveres litt tidligere?
Da kan man også finne roen og de ansvarlige kunne informere om hva som skal gjøres. Kanskje
skulle komitéen være mer involvert i planlegging og gjennomføring sammen med Utegruppa?
17. mai evaluering: Fau har brukt store deler av dette året på diskusjon ang. 17.mai. Nå har vi gjort
en spørreundesøkelse som alle foreldre ved skolen har fått sendt pr. epost. Undesøkelsen viste
som sagt at flertallet ønsker feiring på hovenga. Fau ser det som en fordel at vi feirer det slik i 3 år
fremover før evt. ny diskusjon er aktuelt.
Tryggere sykling: Thomas informerer. Oppmøte av ca. 40 personer på dagen. Knut Hofseth holdt
appell med bakgrunn i sin ulykke. Noe oppmøte fra skolen. Hva kan FAU bidra med for å øke
bevisstheten rundt dette arrangementet? Thomas mener at det er vanlig på andre skoler med en
sykkeldag og man kanskje kunne samarbeide med andre skoler for oppslutning rundt Tryggere
Sykling. Love foreslår at skolens sykkeldag kunne være deltagelse i dette arrangementet. Thomas
sier seg villig til å ta dette videre.

Klokkarstua nærmiljøforum: FAU er nå blitt med i forumet som består av bl.a. Huringen, Velet,
Folkestad Skole o.a. Forumet tar for seg saker som utviklingen av Klokkarstua og utfordringer i
nærmiljøet.
Årsberetning: Dokumentet kommer i Fredagsposten.
Årbok: FAU ønsker at årboken kommer ut årlig.
Valg av FAU leder: Ingen ny leder ble valgt. Leder blir valgt til høsten. Nåværende nestleder tar
ansvar for valget til høsten.
Trebåtfestivalen: Det ser ut til å bli et stort arrangement med flere aktiviteter. Speidere skal bygge
leir, Røyken Videregående Steinerskole skal ha et arrangement. Dette kan være en arena for å
profilere Steinerskolen! Kanskje kunne skolen ha oppvisning av et sirkusnummer? Kanskje kunne
noen av barna stå ved en høvelbenk og arbeide med sløyd? Ansvarlig for arrangementet er Peter
Ennals. Datoene er 4. til 7. juni.
Generelt:
Gry går av som FAU-leder. Nestleder Thomas takker henne med gaver fra FAU.
Neste møte er ikke bestemt.

Referent, Jens von Krogh

