Referat fra FAU-møte 26/10 2017
kl. 19-21, 3. etg. Steinerskolen i Hurum
Tilstede:
1. klasse: Marianne Bakkerud
2. klasse: Morten Rosmer
3. klasse: 4. klasse: Ane Haukebø Aasland (ref.)
5. klasse: Renate Rudi
6 klasse: 7. Klasse: Michiel v.d. Geest
8. klasse: 9.klasse: Camilla Smaaland og Bente Toftner
10.klasse: Jan Gunnar Uldal
Skolen: Saksnummer/tema
15/17 Godkjenning av
referat

Utfyllende informasjon
Referatet fra møtet 21/9 godkjennes med
en endring som gikk på en misforståelse
mht. ansvar for planlegging av
Mikalesfeiring

16/17 Informasjon fra
skolen

Faller ut, da ingen fra skoleledelsen var
tilstede

17/17 Valg av ny FAU
leder, nestleder og
sekretær

Ettersom det kun var Renate Rudi som var
med i FAU i fjor og det ikke var noe
dokumentasjon om driften fra forrige
leder, avventer FAU å velge leder til dette
foreligger.

Arbeidsoppgaver
Rette og sende til skolekontoret/Frode, slik at info fra
forrige møte kan komme i fredagsposten,
samt tydeliggjøre arbeidsoppgaver/aksjoner og
ansvarsfordeling på neste (dvs. dette) referatet, slik at det
fungerer bedre som et arbeidsdokument.
FAU ser frem til oppdatert info på neste møte, bl.a. med
hensyn til punkter fra referatet fra FAU-møtet i september,
f.eks. ettersyn, nettside m.m.

Ansvarlig
Ane H. Aasland

Kontakte Thomas Kolding for å få tak i historikk/
dokumentasjon ang. div. som FAU har ansvar for – og
invitere til neste møte for å informere hele FAU

Michel v. d. Geist

Håvard Enge

Hva med valg av
kasserer?

Renate Rudi husker at Terje Stokker er
«fast» kasserer.

18/17 Julemarkedet
2017, status

Julemarkedskommiteen har egne møter og
planleggingen går sin gang, jf. Renate Rudi.
Info om oppgaver kommer i
Fredagsposten.

Innspill i relasjon til
julemarked:
Praksis mht. utlodding

Jf. retningslinjene har 10. klasse rett til å
ha loddsalget. I fjor var det imidlertid 9.
klasse som hadde utlodning, da 10. klasse
trakk seg. Da oppleves det som urettferdig
av nåværende 9 klasse, at klassen over
dem nok engang skal få tjene penger.
FAU vil unngå slikt for fremtiden og
påpeker at: Hvis 10 klassene ikke tar
loddsalget, vil loddsalget stå på FAU, og
pengene gå til FAU. Denne avklaringen kan
revideres i vedtektene ved anledning.

Det må avklares han er villig til dette også i år, samt
innhente info ang. økonomisituasjonen til FAU, praksis
mht. behandling av søknader, økonomi, størrelse på
tildelinger fra FAU, samt rollen som kasserer, kalle alle inkl.
Terje Stokker inn til møtet den 14/12.
Foreldre med barn i 1-10 kl. skal levere varer til
foreldreboden (til en verdi 300,- pr fam.), ha en
oppgave/levering i forkant av markedet og en vakt på selve
markedet.
5.,6.,7. kl. har i tillegg komiteen, rigging og rydding og
levering av en del av en hovedpremie.
Foreldre i 1.kl får, som de andre, kun en arbeidsvakt i
forbindelse med markedet, de jobber ikke både for fau og
su/barnehagen.
SU arrangerer aktivitetene i barnehagen primært ved hjelp
av foreldrene som kun har barn i bh og ikke på skolen, men
noen 1.kl. foreldre kan ved behov bli bedt om å ha sin
arbeidsvakt her på markedsdagen.

Morten Rosmer

Julemarkedskommiteen

Renate Rudi tar dette
til
Julemarkedskommitee

19/17 Vedtekter
Siden det er så mange nye
representanter kan det
være lurt å gjennomgå
vedtektene, evt. også
årshjulet.

20/17 Eventuelt
20/17 - 1:
Informasjonsflyt

Vi så at nye vedtak jf. forrige møte om
frister for søknader om FAU-midler ikke
har blitt ført inn i Vedtektene. Styret ga
seg selv i oppgave å lese og vurdere
vedtektene for evt. nye behov for revisjon.
(Forslag som var aktuelle var å få inn i
vedtektene at ledervervet er ett år av
gangen og at nestleder går inn som leder
året etter, slik at overlapping i
styrearbeidet sikres, f.eks. vedtak om en
fast str. på økonomisk buffer.
Det ble diskutert flere saker:
Hvordan skal vi samle nyttig informasjon?
Hva, hvem, hvordan?

Lese vedtekter +

Kjøreplaner etterlyses av det nye FAU

Vi trenger et sted å lagre dokumenter, referater og
rapporter. FAU besluttet å opprette DROPBOX for FAU:
https://www.dropbox.com/sh/y06nwaosa5qcu70/AACLGC
s-xl9UqLnStwiuw7Jxa?dl=0

Lese «Håndbok i Foreldrearbeid» utgitt av Steinerskolens
foreldreforbund.

Hele FAU/ dvs. alle
klassekontaktene for
hver klasse på skolen
leser og sender sine
innspill til Jan Gunnar
Uldal:
uldal@hotmail.no
Referer evt. til punkt
og skriv «foreslås
endres til…»

Det er laget en facebookgruppe for uformell
kommunikasjon, påminnelser og forespørsler.
Michiel v. d Geest
Renate Rudi

Renate samler dokumenter arrangementsperm (fra 17. mai
komité og julemarked )
21/17 – 3: Planlegging av
neste FAU/SU-møte
14/12

FAU kaller inn til neste møte slik at
barnehagerepr. ikke må høre på
gjennomgang av skolevedtekter, dvs. FAU
møter kl. 18 og resten f.eks. 19?
Få kjennskap til evt. ferdiglaget skjema for
søknad om FAU-midler og klarhet i
søknadsprosedyrer, slik at kriterier kan
komme ut og søkandsfristen 1. desember
kan kunngjøres/minnes om i
Fredagsposten.

Morten Rosmer

Michiel v. d G

21/17 – 4 Hva er
foreldreforbundet? /
Behov for Allmøte?

AHAA 02/11 - 2017

Egner info om dette seg for et allmøte?

Det er forvirring rundt hva hensikten med
foreldreforbundet er, samtidig vet noen at det koster
penger og lurer på om det egentlig er noen vits å være
med i? Er det slik at skolen må ha ALLMØTE/ÅRSMØTE
hver høst? Hvem har ansvar for å kalle inn til dette evt?
FAU ønsker at lederen for foreldreforbundet Hilde Lengali
kan komme for å informere foreldrene.

Michiel v. d. G. hører
om Thomas K
allerede har spurt
Hilde L. og hører med
skolen, ang. regler &
krav rundt allmøter.

