Referat fra FAU/SU møte v/Steinerskolen i Hurum

Avholdt:

08-09-2016 fra kl. 18-21

Tilstede:

FAU: 1. Morten Rosmer, 2. Sverre Elshaug (vara), 3. Love Gustafson, 4. Renate
Rudi, 5. Linda Skogheim Holt, 8. Thomas Andreas Kolding, 9. Jens von Krogh
Barnehagen: Styrer Astrid Sund, Elisabeth Skjelbred - Blåbær, Mandy Dähn –
Solbær (vara), Christin Neumann – Bjørnebær og Solveig Pfeiffer fra Tyttebær
Fra skolen: Daglig leder Håvard Enge og Silje Malmin fra pedagogisk forvaltning

Generelt: Thomas K. ønsker velkommen. Møter starter med pizza!
23/16

Valg av referent
Jens von Krogh ble valgt som referent

24/16

Info fra Barnehagen
Godt i gang med året. I våres var det 65 barn, nå er det 75! Møter er nå 2. hver uke
mot tidligere hver 3. For første gang er det nå en mannlig avd. leder! Det skal lages
en klatrevegg. Det er pusset opp innvendig i sommer, spesielt på Blåbær. Det er
også opprettet et spes. ped. rom. Det snakkes rundt rekruttering til skolen fra
Bjørndalen Gårdsbarnehage.

25/16

Info fra skolen – v/Håvard Enge & Silje Malmin
103 elever. Det er større klasser, økonomien mer stabil. Ingen klasser er lenger
sammenslått i hovedfag. Noen nye ansatte, noen har påbegynt videreutdanning.
Det har vært flere turer de siste ukene så som sykkel og kanotur, mens 10 kl. er for
tiden på Island. Skolegårdsuke neste uke; 3 timer hver dag skal store og små være
sammen og bli bedre kjent med hverandre. Elevene møter hverandre på andre
arenaer enn det rent faglige, assistert av de voksne i prosjekter som forskjønning av
området rundt skolen o.l. Disse aktivitetene vil støtte opp om interesse for
yrkesfaglig utdanninger som nå er etterspurt. Det skal fokuseres fremover på trivsel
i skolen - Petra og Tone skal lede dette arbeidet. Det samles opp penger for
innredning av sløydrom under gymsalen og det skal utarbeides en handlingsplan for
dette arbeidet. I år skal alle fagplanene leveres ut til alle foreldrene.

25/16

SFO:
Klage på at det ikke ser ut til å være system på pass av barnene når foreldrene
henter. Det repliseres at det var flere ansatte før sommeren, mens det nå er bare to.
Håvard E. vurderer denne situasjonen og hvorvidt det skal ansettes en til.

28/16

Innspill til trafikksikkerhetplan 2017-2020
Håvard Enge deltok på møte med kommunen. Kommunen ønsker innspill fra FAU.
Fokus på at der et farlig område for barna. Vi er interessert i at trafikken senker
hastigheten. Hastighets begrensningen utenfor skolen gjeldende frem til kl 17:00 ville vært bedre om den gjaldt hele døgnet. Fotoboks og fartsmåler med display er
effektive midler. Det foreslås å lage en tunnel under veien fra søkket mellom
bussholdeplassen og Sem Gård og over til postkassene på andre siden. Vi vil støtte
sykkelvei fra Sætre til Holtebrekk, Klokkarstua til Holtebrekk og gang under veien

utenfor skolen og bør starte en underskriftskampanje med bøker tilgjengelig på
høstmarkedet/på skolen, SFO og i barnehagen.
30/16

FAU/SU møteplan 2016/17
Møteplan for skoleåret 2016. Valborgsmesse 27. april - møte torsdag 16. mars for
behandling av søknader. Dugnad i barnehagen i mai - barnehagen sender inn evt.
søknader i forkant. Foreldreforbundet søker støtte 1 gang på høsten og 1 gang på
våren. Julemarkedet: Møte i midten av oktober. Det bør opplyses om økonomisk
beholdning f.eks. etter Julemarkedet for å gi en pekepinn til de som vil søke om hva
som er realistisk å søke om.

27/16

Høstmarked/Mikaelisfeiring
Hva slags identitet skal arrangementet få? Det redegjøres for ´nedleggelsen´ av
høstmarkedet - at foreldrene var litt slitne av det obligatoriske opplegget og følte at
de ikke fikk opplevd barna sine mens de gjorde øvelsene fordi de var opptatt med
salg og boder. Det nevnes at det var foreldre som allikevel trodde til på eget initiativ
og impuls i fjor. Det foreslås at man legger det opp som en høsttakkefest med f.eks.
selvbetjening. Det kommer tilbud om kurs i bruk av ovnen under messen (Sverre).
Det bestemmes å opprette en koordinator. Sverre er representant for lærerne og
Linda koordinator for FAU representantene, og derigjennom foreldrene.

31/16

Julemarked
5., 6. og 7. klasse er ansvarlige for julemarkedet og barnehagen skal stille med en
representant. 6. klasses representant er den som tradisjonelt skal dra i gang
arrangeringen og i år er dette Johannica Haugen. Linda og Jens skal være med og
Thomas er villig til å stille på en Kick-off.

29/16

Økonomi
103.164,- står på konto. Kommende kostnader; 10 kl. tur (10.000?). Soleggen tur ca
15.000,- Foreldreforbundet 9.600,-. Tidligere innvilgede øremerkede midler på
10.000,- til utvikling av jordet trekkes tilbake; Mina får et skriv om dette og
informeres om at ny søknad kan sendes om aktuelt. Midler til Arianefondet betales
på nyåret. Etter disse utgiftene står vi igjen med ca 65.000,-. Det snakkes litt rundt
17. mai feiringen og hvor vi kjøper maten til dette arrangemanget. 17. mai
inntektene 2015 var på 10.000,-. Det vurderes en buffer på rundt 50.000,- på FAU
sin pengebeholdning.

Eventuelt:

Nasjonale prøver er nå obligatoriske. Sverre Ø. synes vi har resignert og etterlyser
engasjement i kampen mot dette. Vi får heller ikke vite resultatet av prøven p.g.a.
personvern! Steinerskolen har sin egen fagplan og ønsker prøver i samsvar med
denne.

Referent, Jens von Krogh

