Referat
FAU-møte 3. september 2015.
Sted: Kantinen, skolen
Til stede:
Thomas Giørtz (6.kl)
Linda Skogheim Holt (4.kl)
Thomas A. Kolding (7. kl)
Veslemøy Dahl (10. kl)
Stine Ingrid Sjøberg Wold (Askeladden Steinerbarnehage, avd. Bjørnebær)
Love Gustafsson (2. kl)
Osnat Steinhardt (8. kl)
Jakob Chr. Dybvad (Askeladden Steinerbarnehage, avd. Blåbær)
Monica Røise (Askeladden Steinerbarnehage, avd. Solbær)
Dagny H. Isleifsdottir (5. kl)
Margrete Helle (3. kl)
Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher (9.kl)
Terje Stokker (kasserer)
Fra administrasjonen:
Geir Stave (daglig leder Steinerskolen i Hurum)
Kaja Brun (Steinerskolen i Hurum, pedagogisk forvaltning)
Astrid Sund (daglig leder Askeladden Steinerbarnehage)
Ikke til stede:
Møteleder: Thomas A. Kolding (7. kl) (nestleder)

Saker til behandling
Presentasjon
«Runde rundt bordet». Presentasjon av alle møtedeltakere.
Orientering om julemarked
Komite/ansvarlige er 3., 4. og 5. klasse (foreldrerepresentantene), samt representant fra barnehagen
(Jakob Chr. Dybvad).
Orientering fra komiteen: Ønsket at årets marked skal ha fokus på musikk og mat. Arrangeres
fortrinnsvis ute (værforbehold). Workshops arrangeres for produksjon av salgsartikler. Ansvar:
komiteen. Det er ønskelig at workshops også blir en arena for sosialt samvær mellom foreldrene på
tvers av klasser og miljøer på skolen. Det er viktig at workshops kommer i gang så snart som mulig.
Alle foreldre skal bidra til markedet. De som ikke deltar i workshops leverer egne varer.

Geir Stave informerte om at dagen er obligatorisk skoledag også for elevene, og det forventes derfor
at de bidrar aktivt.
Informasjon fra barnehagen v/Astrid Sund
Arbeidet med maling av yttervegger på barnehagen er så å si fullført i løpet av sommeren.
Barnetallet i Hurum går generelt ned. Merkes også på Askeladden, men ikke dramatisk. Ikke fulle
barnegrupper nå. Bemanningen er økt siden sist år. 9 førsteklassinger i år. Barnehagen har tatt imot
to nye familier til Hurum i høst. Oppfordrer alle til å ta disse godt imot og inkludere dem i
fellesskapet.
Info fra skolen v/Geir Stave
92 elever akkurat nå. Rekordstor 2. klasse med 16 elever. Det ble informert om nyansettelser og
større vedlikeholdsarbeider. Det er bl.a. gjennomført tiltak for bedre tilpasning til universell
utforming (tilgang til skolebygg for HC).
Svømmeundervisning for 4. og 5. klasse gjennomført i Oslofjorden nå i høst. Omfang ut ides muligens
også for andre klasser neste åt. Børs starte rett etter skolestart for å utnytte sommertemperaturen
best mulig.
Skolen har 30-årsjubileum i år.
(Det ble forslått at 30årsjubileum markeres ved julemarkedet.)
Søknader om økonomisk støtte fra FAU
Det er mottatt 3 søknader.
Status økonomi: Ca 89.000 NOK på konto nå. Terje orienterte om de viktigste store utgiftene.
1. Søknad fra skolen v/Mina Hemsen
Søknad om støtte til skolehage. Beløp kr 10.000. Beløpet er i hovedsak tenkt brukt til kostnader
for pløying av jordet på andre siden av veien for skolen. Prosjektet har fått avslag på midler fra
«den naturlige skolesekken».
2. Søknad fra Søren Kruse
Søknadsbeløp ca kr 21.000. Støtte til innkjøp av instrumenter til band, 6.-10. klasse, I
utgangspunktet tenkt som gratis tilbud. Vil ledes og administreres av Søren Kruse.
3. Søknad fra skolen v/bl.a. Geir Stave, Rune Bratli, Thomas A. Kolding.
Søknad om støtte til stor pizzaovn ute. Permanent innebygget ovn. Leveres som byggesett, settes
opp av elevene. Ovnen er allerede innkjøpt. Beløp kr 20.000 er foreløpig betalt av skolen.
Vedtak: Søknad 1: innvilget med 10.000 kr. Øremerket pløying av jordet.
Søknad 2: søknaden viderebehandles neste møte i oktober det ønskes mer informasjon fra
søker før den skal innvilges eller ikke.
Søknad 3: Søknaden innvilges med 20.000 kr til dekning av innkjøp av pizza ovnen.

Mikkelsmesse
Mikkelsmesse blir holdt lørdag lørdag 19. september og skolen ønsker at prøvelsene skal være i
fokus. Om det er ønske om salg av varer/mat tas dette opp i klassene.
Valg av FAU- leder
Thomas A. Kolding 7( klasse) blir valgt som leder,
Nestleder Love Gustafsson( 2. klasse)

Neste møte: 15. Oktober

