Referat fra FAU møte 24.mai 2018. Referent: Camilla Smaaland (Ane la til addsene )
1. Sak i forhold til avfallsdeponiet-ikke noe nytt.
2. Jeanette informerte fra skolen på vegne av Håvard.
-det vil være ca 115 elever på skolen fra skolestart i august
-skolen har for liten plass til alle elevene
-det skal bygges nye klasserom i kjelleren i hallen, ferdig 2019
-det er ansatt to nye klasselærere fra høsten
-det er ansatt en ny lærer fra høsten med spes.ped
-noen vikarlærere forsvinner fra høsten
-to av lærerne ved skolen er ressurspersoner, en i norsk og en i matte
3. Det mangler representant til styret i Steinerskoleforbundet. Velges for tre år. Alle gjør en siste
mulighet for å finne en forelder som ønsker å påta seg vervet.

Fra Michiel: Ad. #3: har ikke hørt om en representant til SFF-styret. Dermed konkluderer vi
og skal jeg gi SFF en tilbakemelding at vi ikke blir med i styret
4. Det ble bestemt at neste års vararepresentanter i FAU har obligatorisk oppmøte på høstens første
FAU møte.
5. Nye vedtekter-enkelte endringer er gjort. Vedtektene ble enstemmig vedtatt og Jeanette sjekker
vedtektene til styret i forhold til valg av representant.
6. Søknader i forhold til økonomisk støtte fra FAU må fylles ut etter søknadsmal.
7. Sverre informerte om skatepark-FAU støtter ideen og ønsker å tilby spareordning frem til budsjett
foreligger. Skateparken skal bygges gjennom flere trinn og vil være et prosjekt gjennom flere år.
8. Familie barnehagen har søkt om økonomisk støtte til lekestativ-FAU er positive, men det må
leveres søknad etter søknadsmal og må godkjennes av styrer.
9. Skolen har søkt om økonomisk støtte til teppeplater og akustikkplater til hallen-FAU støtter ikke
dette.
10. Barnehagen har søkt økonomisk støtte til to tretopphytter-FAU støtter ikke dette.

Fra Michiel: Ad #10:
Morten og jeg har diskutert denne søknaden igjen. Siden vi har mer på boka en vi trodde,
foreslår vi til å støtte denne søknaden også. Vår viktige argument er at vi har som formål til å
støtte et bra skolemiljø og ikke med å drive bankvirksomhet.
Med å ha det sagt vil jeg ikke forsere en avgjørelse uten deres støtte. Takk for deres
bekreftelse om enighet/ uenighet med en epost.
11. Morten sjekker om utgifter til 10.klassetur september 2018 er betalt til skolen eller ikke betalt.
Add # 11 fra Morten: Jeg informerte feil om tilgjengelige midler på FAU konto på møtet 24/5,
beklager.
Har laget en mappe på dropbox som viser tilgjengelige middler, Dropbox\Hurum Steinerskolen
FAU\Kasserer\2018\Saldo FAU konto

Som dere ser der er det kroner 110780,94 som vi kan «dele ut». Da er høstens klasseturer medregnet
(det er mulig at 7.klassen får noen flere elever og at denne posten dermed vil øke), de er ikke
utbetalt enda, men lagt inn i budsjettet (ref. punkt 11.). Har også holdt buffer på 50.000,-.

12. Det ble tatt opp et tema rundt klassekasser og formålet rundt klassekassene. Skal klassekassene
kun dekke 7.- og 10.klassetur, eller er det mulig å dekke andre utflukter gjennom skoletiden også?
FAU mener at dette er opptil hver enkelt klasse å bestemme.
13. Hva gjøres i forhold til avslutningstale og gaver til lærerne på sommeravslutningen? Dette har
vært litt variabelt tidligere år.
Add # 13 fra Morten: Håvard fortalte at ansatte ved skolen skal ha en sommeravslutning. Mitt forslag
er av FAU overbringer en blomsterkvast til Håvard og at FAU gir en pengegave til alle de ansatte som
Håvard kan disponere fritt til innkjøp av hva de måtte ønske til sommerfesten. Vi diskuterte vel ikke
hva FAU skal gjøre i forbindelse med sommergaver til ansatte? Jeg ringte Astrid i dag og spurte henne
om de skulle ha en avslutning, og det skal de. Foreslår at FAU også gir en pengegave til Astrid som
hun kan disponere til deres fest, det er vel SU representantene som evt. overbringer denne gaven?
Når det gjelder beløp tenker jeg at 5000,- burde være en grei sum til hver av festen?
14. Spørsmål rundt sirkus ble tatt opp-her må det samarbeides bedre mellom FAU og skole på et
tidligere tidspunkt, slik at alle vet hva skolen krever av bistand til hvilken tid. Lages en infoperm etter
årets sirkus.
15. Dersom det er klasser som ikke har ordnet valg av nye klassekontakter og FAU representanter for
kommende skoleår må dette gjøres før sommerferien. Dette skal rapporteres til skolen slik at det kan
trykkes i neste års årbok.

Ad #15: vi har litt mer tid siden FAU liste skal vises på nettet og ikke i årsboka. Den mest
relevante tidsfristen blir dermed vårt første FAU møte etter sommerferien

