Referat: FAU-møte 21/9 2017
Tilstede: Thomas Kolding for 9. klasse, Katrine Husby for 8. klasse, Sverre Økshoff for 3. klasse, Ane H.
Aasland for 4. klasse, Mina Nome Hemsen for skoleledelsen, Elisabeth Elsasser for 6. klasse, Renate
Rudi for 5. klasse. (Da det ikke var nok for å velge FAU-ledelse, venter vi til neste møte med dette.)
Referent: Ane

Informasjon fra skolen
Mina informerer (Håvard (daglig leder) er i annet møte): Det er 106 elever til sammen. 46 jenter og
60 gutter på skolen. Det er 65 elever som bor i Hurum kommune. Alle fagplaner har kommet inn fra
lærerne, og de skal sendes ut til foreldrene, denne praksis begynte i fjor.
Periodeplanene
kommer ikke ut i begynnelsen av året, men i forkant av perioden (fra 2?-5 kl.)
Fra 6 – 10 kommer det ut plan pr uke.
Nytt er også at skolen har laget en lokal læreplan med kompetansemål som deler inn målene i de
ulike delenheter. Hvis en lærer slutter med en klasse så vet man sikkert hva som er gjennomgått de
foregående årene. De lokale læreplanene revideres nå før høstferien.
Det arbeides med en ny læreplan også i steinerskolene - slik det gjøres i den offentlige skolen.
Tilsyn
Det er nå tilsyn av første klasse. UDIR intervjuer lærere – det er sendt inn dokumentasjon – og det er
satt opp program. Fra nå er 1. klasselærer ansatt av skolen – og skolen leier klasserom i barnehagen.
Rommet måtte være godkjent av fylkeslegen. (Hagestuen) 1. kl. møtes hver morgen til eventyrstund.
De skal ha mer kjernetid sammen. Og Gry er med på læremøtene her. Noen barnehagelærere
fungerer som faglærere. Første klasse får også en lokallæreplan. (?)
Ny helsesøster og sosialpedagog
Mona Picquet – hun er under utdanning? Og er p.t. i «innkjøring» sammen med den tidligere
helsesøster.
Hilde Brenna – 40 % stilling. Er i klasser og har samtaler med hele klasser og med enkelt elever. Hvis
noe oppstår – hun er her hver dag – men studerer og er borte noen uker, da tas funksjonen over av
annen lærer. (Sissel?) Dette er et prøveår – og så evalueres og vurdere om sosiallærer er noe å ha
videre.
Nulltoleranse for mobbing/handlingsplan for mobbing
§ 9 A – psykososalt miljø – nulltleranser for mobbing – og det er nå nye regler – skolen har større
ansvar. Det er en tidsgrense for varsling. Hvis foreldrene ikke hører noe innen 5 dager kan de gå til
fylkesmannen. Det kommer i fredagsposten.
Skolen jobber med ny handlingsplan angående mobbing? Ferdig dato? Legges ut på nett? Sendes ut?
Nasjonale prøver
8. og 9. har hatt lesing og matte og 8. klasse skal ha engelsk neste uke og 5. klasse kommer etter
hvert. Lesing, regning og engelsk.
Data/pc/IKT/kommunikasjon
Ungtrinnet har hver sin pc – før hadde de datatime, men nå er den ute av timeplanen – men de har
data integrert i fagene norsk eller engelsk. PC ene låses i dataskap i klasserommene når de ikke
brukes. Elevene har også fått hver sin mailadresse.

Relaterte punkter (til kommunikasjon) som kom opp på dette FAU-møtet var:
1. Hva med hjemmesiden til skolen? Må gjøres noe med. Lite og gammel info der, og virker lite
flatterende for skolen.
2. Det har kommet en ganske ny publikasjon fra Steinerskolenes foreldreforbund. : «Håndbok for
foreldrearbeid». Forslag: Ta i bruk og informer om til alle – i hvert fall til nye 1-2 klasser? Høre om
det finnes trykte utgaver. Hvem/hvordan organiseres dette? Ane spør.
3. Facebookgruppe: Vi vedtok å lage en facebook gruppe for FAU. Ansvar: Ane
Årshjul og gjøremålslista må være der, og gjøremålslista må jevnlig oppdateres. Det ble også nevnt
google doc-konto for arbeid i FAU. Dette tar Thomas videre.
4. NB. For 17. mai: Bedre lyd! Bedre planlegging og overføring av info fra år til år. (Dette bedres
kanskje med facbookgruppe og google doc?

Ang. nylig avholdt HØSTFEST / Mikaelsprøvelser
Kan vi få bedre koordinering? En kontakt som FAU-kontakene kan snakke med? FAU virket enige i at
det var ok at Mikaeli-festen er åpen for ulike initiativ fra klassene – og at vi ikke går inn for noen fast
rullering av pizzaovn m.m. på denne festen. (I kontrast til Valborgsmesse – da har 4. klasse mulighet
for å lage pizzaovnen. Hvis ikke de vil, så er det anledning for 3 og så 2 klasse.)
I tråd med ønsket om koordinering opprettes facebookgruppen (FAU – Steinerskolen i Hurum).
Det kommenteres som bra at skolen skiver at det kan være lurt å ta med matpakke (Jf. pengebruk)
Noen foreldre sier at det er dumt at det brukes en lørdag til dette, samt at hele dagen blir brukt. Er
det åpent for nye tider for Høstfest? Hva med å starte kl. 11?
Innspill: LYD! Det er forslag om å bruke mikrofon, slik at publikum hører replikker, sang og taler.
Det ble bemerket at noen elever ikke rakk å bli riddere – og dette tas opp videre, slik at det unngås
ved senere anledninger, sa Mina.
Innspill: Må det være tysk som fremmedspråk - ? I Asker er det Spansk? Evt. på ungdomsstrinnet?
Utfordringer for skolen å tilby flere språk grunnet nokså få elever…Mina tar spørsmålet tilbake til
ledelsen.

Julemarkedkomiteen
er i gang med forberedelser, kunne Renate fortelle. Mer info kommer etter hvert i Fredagsposten.

Vedtak
Vedtak 1: To søknadsfrister for økonomisk støtte. 1. desember og 1. april. SU (Samarbeidsutvalget
skole/barnehage) behandler så på de følgende møtene, (i år 14. 12, og neste semester: 5/4-2018)
Vedtak 2: Valg av klassenes FAUrepresentant/ klassekontakt skal skje på siste foreldremøte før
sommerferien. Slik at FAU-representant kan stille på første møte etter sommerferien.
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