FAU møte ved Steinerskolen i Hurum 16.03.17
Tid: kl. 19:00-21:00
Sted: Lærerværelse

01/17 Godkjenning av referat & sakslisten
Referat og sakslisten godkjent.
02/17

Informasjon fra skolen
Silje Malmin:

•
•
•
•

Hurum Ung Kultur Møtes (UKM) festival ble arrangert i Holtebrekkhallen Lørdag 11. mars.
Fem av tretten bidrag fra Steinerskolen gikk videre til fylkesmønstringen.
7. klasse skal på klassetur til Soleggen, sammen med en klasse fra Finland. De skal lære om å
ferdes i fjellet og friluftsliv og blant annet bygge og sove i snøhuler.
8. 9. og 10. klasse skal på tur til Hallingskeid. Elevene skal være planlegge hva som skal
bringes med av mat og utstyr. Fokus på friluftsliv og mestring.
Sirkus planlegges i disse dager.
Håvard Enge:

•

Informerte om tilsyn av UDI på Nesodden barneskole hvor det ble påpekt at skolen ikke kunne
kjøpe undervisningstjeneste av barnehagen. Steinerskolen i Hurum jobber med løsning for på
oppfyller UDI sine krav samtidig som ordningen med 1.klasse i barnehagen opprettholdes.
• Ny 3. klasselærer, Gudrun Sanden er ansatt.
• Intervjurunder for ny lærer til 2.klasse er i gang.
03/17 17. mai & Valgbormess
• Valborgmesse: planlegging er i gang. Utegruppen + 2., 3., og 4. klasse har ansvar for
dugnaden. Viktig at alle FAU representantene sjekker med foreldre om noen ønsker å selge
pizza på Valborgmessen. Evt. inntekter går til klassekassen. 4. klasse får muligheten først, om
ingen er interessert blir 3. klasse forespurt deretter 2. klasse.
• 17 mai. Linda sender informasjon om tidligere arrangementer til FAU representantene for 2.,
3., og 4. klasse, de må danne komité som har ansvaret for planlegging og organisering av
dagen.
04/17 Budsjett 2017
Ingen kommentar til budsjettet.
05/17 Disponering av gaven fra Wehus familien
Wehus-familien har donert 11.000 kr til Steinerskolen. Sammen med de 10.000 kr øremerket
fra FAU (Møte, 14.12.2016) har skolen nå kr. 21.000 disponibelt til å bruke på uteområdet –
kinahuske. Pengene overføres til skolen slik at innkjøp kan effektueres. FAU oppfordrer
skolen til å dekke evt. manglende beløp.

06/17 Forelderakademi
Foreldreakademiet trenger nye ildsjeler. Interessert foreldre bes melde seg til Thomas Kolding.
07/17 Eventuelt
Skoleball – Finansering av skoleballet ble diskutert.
Neste møte ble satt til 19 april:
17. mai komité møte 19:00-20:00, FAU/SU møte 20:00-21:00.

