Referat fra FAUmøte 26.05.2016
Tilstede
● Elisabeth Solheim Skjelbred, Stine Wold, Terje Stokker, Love Gustafsson,
Margrete Helle, Linda Skogheim Holt, Thomas Giørtz, Thomas A. Kolding,
Gunnlaug Marie Brandshaug, Aud Kjæret, Astrid Sund og Silje Malmin
14/16 Valg av referent:
Elisabeth (Solbær)
15/16 Informasjon fra barnehagen
v/ Astrid Sund
● Det blir noen endringer i bemanningen i barnehagen, og en av avdelingene kommer
til å bytte avdelingsleder. To nye ansettes.
● 2.klasse skal ha prøve skoledag 7. Juni
● 1. klasse har blitt skrevet inn, har møttes på tur i skogen: 1415 stk, og skal være
med på maifesten. Disse barna fordeles på tre avdelinger.
● 5 barn fra barnehagen har besøkt Sætre skole
● 4 småbarnsplasser og 6 storebarnsplasser er ledige fra høsten.
● Skolen og barnehagen annonserer over ledige plasser.

Om videregående skole: Det økonomiske nærmer seg å gå i orden. Nå gjenstår å få en god
kontrakt med huseieren.
16/16 Informasjon fra skolen
● Det har vært et innholdsrikt år. Nå planlegges sirkus.
● Ny 2. Klasselærer er ansatt: Kamilla Storsve har jobbet i barnehage og skole
tidligere.
● Søknadsfristen for daglig leder i skolen har gått ut, og ansettelse skal skje snart.
● Timeplanen blir forhåpentligvis gjort ferdig før ferien.
● Det er ønske om å gi foreldre bedre og mer formalisert tilbakemelding om elevenes
utvikling uten at undervisningen skal endres.
● Fokus på etterutdanning av lærere
● Videreutvikling av grønn skole.
17/16 Regnskap for skoleåret 2015/2016
Terje la fram regnskapet. På konto per i dag: kr. 111950 etter et meget godt julemarked og
et greit 1. Maiarrangement.
Når neste års julemarked skal arrangeres, bør det stå kr. 50000 på bok.
18/17 Innkommende søknader om økonomisk støtte fra FAU
FAU mottok 5 søknader denne perioden:
● Hurum Barne og Ungdomsorkester (HUBA)  kr. 25.000, kr til etablering av orkester
● Ute gruppen  kr. 2530.000, til lekeapparat (fuglerede huske)
● Barnehagen (Blåbær & Tyttebær)  kr. 29.000, til 2 stk. lavo
● SFO  kr. 15.990, til kommode
● 7. klasse  kr. 12.000, (1500, pr. elev) til turen til Soleggen

Det ble innvilget kr. 12.000, til 7. klasse tur.
FAU og SU har delt ut relativt store summer i løpet av skoleåret 2015/16 og etter en nøye
gjennomgang av regnskapet (og utgifter/økonomiske forpliktelser frem mot høsten), og for å
beholde en forsvarlige “buffer, ble det
kun
innviglet midler til 7. klasse. Videre har FAU/SU
besluttet at vi skal behandle søknader 2 ganger i løpet av året (1 x høst/ 1 x vår) istedenfor 3
ganger (2 x høst/ 1 x vår) som er dagens praksis. Dette vil bla. gjør det mer oversiktlig både
for søkere og FAU/SU fremmover.
19/17 Årshjulet
Love jobber med utgave 2016/17
20/17 Vedtekter for FAU
Forslag til vedtektsendringer:
Vedtekt 2.1. 1. Avsnitt, siste setning, foreslås endret til: “Barnehagens samarbeids utvalg
(SU), som består av en representant fra hver avdeling i tillegg til styrer, møter på 4 av
skolens FAUmøter.”
Endring vedtatt.
Vedtekt 5., 4. Avsnitt foreslås endret til: FAU i samarbeid med barnehagens SU behandler
søknader om tilskudd fra FAUs midler på fellesmøter. FAUleder og SUleder kan i
samarbeid tildele inntil kr. 5000 per år til gaver som faller utenfor budsjett.
Som følge av endring i punkt 2.1. Ble vi enige om følgende møteordning: Tre FAU møter før
jul, og tre etter. Forslag om 1. møte i aug/sep, økonomimøte felles FAU/SU, 2. Møte midten
av oktober for å forberede julemarked FAU/SU. 3. Møte rett før julemarkedet, kun FAU. 4.
Møte midt i januar FAU, 5. Møte i april, FAU/SU , Møte i mai/juni, FAU/
SU
Forslag til mal for søknad om penger utarbeidet av Love. Det var stemning for å bruke
denne.
19/17 Årshjulet
Love utarbeider årshjul utgave 2
016/17
21/17: 
Foreldreakademiet
Tema: Dagny Ringheim og Henrik Thaulow, 10. September. Foreldreakademiet kobles
sammen med eurytmi forestilling på formiddagen. Tema: Hva er en steinerskole?
Linda sjekker om noen kan passe barna i barnehagen. Påmelding til barnepass. En klasse
kan spørres om å lage pizza for å få inntekter til klassekassa
Neste temaer:
● Hva er eurytmi?
● Skolehagen ved Silje
● Håndarbeid ved Lars

.

