Info fra FAU møtet 4. april 2018


FAU hadde besøk av Barne- og ungdomskontakten i Hurum: Thea Vibe Zandjani og Eirik
Ekholdt. De har presentert seg på alle skoler for lever (fra 5 kl.) og lærere i Hurum, og nå også for
FAU. De er en oppsøkende lavterskel tjeneste for barn og ungdom,10-20 år. Bredt mandat:
utenforskap, nettvett, rus og mobbing…Er på alle skoler en gang i uken i storefri, (evt. etter hvert
mer) er på klubben på Tofte, kafeen på Klokkarstua… De er også synlig og tilgjengelig på snapchat
og facebook (Ung i Hurum.) Målet er å fange opp barna før evt. utfordringer blir for store. De
jobber med å kartlegge miljøene på skoler, i klasser og på tvers av klasser og skoler og samarbeider
med helsesøstre. De har taushetsplikt. Driver ikke behandling av enkeltelever, men kan hjelpe
videre til rett sted. Vurderer miljøutfordringer, og kan ha samtaleoppfølging over kortere tid.
Ønsker å være lett tilgjengelig for lærere, elever og foreldre. De legger ut ukeplan over ukens
skolebesøk på facebook. Det er ingen «fast turnus», dette for å kunne treffe flest mulig. FAU
ønsker at skolen skriver ut ukeplanen, slik at elevene kan sjekke på infotavlen når de kommer til
vår skole. Barne- og ungdomskontakten samarbeider også med Ungdomsrådet, som er nytt i
Hurum. De møtes en gang i mnd på Rådhuset. Fokus for ungdommene er Kollektivtrafikk. Elena
fra 10.kl sitter i ungdomsrådet. Info om tilbud til unge i nærheten/Buskerud: Sjekk ut appen: Bizzi.



Ang. julemarkedsarrangering. Ny tydeliggjøring kommer inn i Årboka:
Klassekontakten i 7. klasse er ansvarlig for å innkalle til et første møte, slik at
julemarkedskommiteen får konstituert seg tidlig nok! Det betyr IKKE at 7. klasse er hovedansvarlig
i resten av prosessen. Innkalling skal skje innen 1. sept.
7. klasserepresentanten sender mail til klassekontaktene i 6 og 5 kl, som snakker med sine klasser.
Kommiteen kan bestå av andre enn klassekontakter.



FAU er i en prosess for å vurdere revisjon av sine vedtekter



Steinerskolenes Foreldreforbund.
Gledelig treff på årsmøtet i Steinerskolenes foreldreforbund. Michiel var tilstede og fikk mange tips
mht. vedtekter, markedsarrangementer og mener at vår skole ligger ganske bra an, men godt å være
del av en større organisasjon. Det er viktig med foreldre-engasjementet, FAU ønsker å være aktive i
prosessen med å få så mange som mulige av foreldrene i tale.



Info fra skolen, v. Mina. Tilsynet på 1. klasse er mottatt og er gledelig: Bare små punkter ble
reagert på. I gang med sirkuset i lærerekollegiet. Robin Hood. Lærerkabalen er ikke helt klar, men
ganske klar. Sverre skal på utviklingsår, ny lærere kommer i 6 kl. Bra utvikling mht. økonomi og
elevpågang. 18 førsteklassinger neste år. Veldig mange inntaksmøter etter jul.



Morten Rosmer er nå fast FAU-representant i skolens styre. Har møterett/talerett, men ikke
stemmerett.



Avfallsdeponisak, hva skjer? Oppfølgning 20.04.18 Morten. Har vært i dialog med
kommunen, får informasjon om status i løpet av mai.



Foreldremøter: Det virker som alle har gode erfaringer med mer deltakelse i ledelse av
foreldremøter fra klassekontakt/FAU-rep, jf. Steinerskolenes Foreldreforbunds veileder.



Det ble også tenkt litt høyt om hvorvidt det er ønskelig å markedsføre skolen vår – og dens
arrangementer bedre. Legge ut brosjyrer eller at vi alle kan dele steinerblad på kulturkontor og
bibliotek etc. Foreldre kan komme med innspill og ideer om hvorvidt dette er ønskelig og evt.
hvordan.

