REFERAT 20.09.2018. FAU/SU-møte, Steinerskolen i Hurum og Askeladden Steinerbarnehage.
Kl. 18.30-20.30, skolens kantine.
Tilstede fra Barnehagen: Bjørn, (Solbær) Rita (vara,Tyttebær) Tonje (Bjørnebær) Annette (Blåbær)
Fra klassene: Marianne (2 kl.) Martin (2 kl., vara), Morten (3 kl., FAU-kasserer), Sandra (rep/vara 4 kl.), Ane (5 klasse, FAU-sekretær&referent), Cecilie (6 kl.
evt. 1 kl.), Radka (vara, 6 kl.), Anette (7 kl.) Åshild (vara 7 kl.), repr. For 8 kl.? Kun Michiel (FAU-leder), Camilla (9 kl.) Kjersti (9. kl. vara), Kirstin (10 kl.)
Fra skolen: Charlotte (daglig leder)
Fravær: Lise (vara 3 kl.), Freddy (vara 5 kl.) Julie, (8.kl.), Valeska (8 kl. vara). Flere?
Saksn
r
1
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Sak

Status/info

Godkjenning av møte / agenda
Godkjenning av referat
Refleksjon av FAU / SU – mer enn
bare aktiviteter

Godkjent
Godkjent
Ad hoc sak: Erfaring fra besøk av familiens hus i 2. klasse;
spørsmål rundt fremgangsmåte, da enkelte barn blir redde.
Foreldre får info for sent, eller får ikke info.
Vedtektsgjennomgang for FAU – sammenlignet med andre
Steinerskoler. Våre vedtekter var ok, men det er typisk at vi
ikke har et foreldre årsmøte. Men godkjenning av budsjett
og roller FAU grupper, legger egentlig under
årsmøte/allmøte. Dette har vi ikke hatt. Oppdaterte
vedtekter mai 2018 ligger på Drop box her.
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Info fra skolen - Charlotte

Generelt: Mye vedlikehold har blitt gjort i sommer. SFO nytt
gulv, alle klasserom har fått nettilgang. 120 elever.
Inntaksstopp nå. 40 ansatte i ulike stillingsprosenter. Det går
ok økonomisk. En stor del går til oppussing. Jobber mye med
GDPR: Personvern. Deltar gjennom kristne private friskolers
forbund, og jobber med å lage forsvarlig system og trygghet
for personvern. Dette resulterer i at man ikke får klasselister

Ansvar/ oppgaver

Arbeidsgruppe:
Marianne, Martin og Charlotte.
Det ønskes en bedre prosess rundt læring
om seksuelle overgrep og vold. Bør gjøres
nennsomt. Punkt til neste møte.
Diskusjonsmøte om dette?

lenger.
Hjemmesiden….jobbes med.
«Nybygget»: Under hallen – det jobbes med å lage nye
lokaler til ungdomsskolen. Sløydrom, m.m. FAU-boden også.
Skal være klart til neste skoleår.
Det blir da bedre plass for lærerarbeidplass og grupperom
m.m.
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100 års jubileum Steinerskolene i
Norge

Ang. høstmarked: Kildesortering! Bønn: Kan FAU hjelpe
med at foreldrene blir bedre til kildesortering på markeder?
Kan FAU kjøpe inn bestikk og tallerkener i miljøvennlig
materiale som kan gå i komposten.

Morten undersøker miljøvennlig innkjøp av
tallerkener, kopp, bestikk etc til fellesbruk,
oppbev i FAU-boden.

Dette gjelder også til julemarkedskommiteen.

Ane informerer Mandy.

Markeres lokalt? Hvordan? Komite? Hva har blitt snakket
om? Sirkuset kan brukes til dette? Markering i Oslo til høsten
i 2019. Da er Gudrun invitert til å ha noe på konserthuset, ta
med elever fra Hurum. Lage video fra sirkus evt? Skoleavis?
Jobbe i mange fag?
Innspill fra FAU – foreldre – tas i mot.
Ideer: Blåse liv i en felles brosjyre kanskje? En ny utgave
kunne lages med info om Hurum steinerskole? Markering på
lokale arrangementer, som Trebåtfestivalen etc.
Kanskje en fra FAU med i komiteen om Jubileet?
Bruk f.eks. julemarkedet 2019, som del av markeringen?
Bruke sirkuset – evt. ha mer markedsaktige ting utenfor?
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FAU-regnskap og kontostatus,
oppsummering av bruk

Alt ligger på drop box: 169 000 på konto, + noe
kontanter. Kommende utgifter etter 7. kl og 10. kl. tur.
Holdt av 3000. Buffer på 50 000,-

Alle FAU-medlemmer informere om dette i
klassene.

Vi foreslår at en/ to foreldrene skal bli med i
kommitteen, minst å bli med i info-loopen.
Charlotte skal først sjekke om det er
passende.
Morten

Morten samler regnskapene slik at det blir lettere å følge
historikken. Det har blitt gitt to store støtte summer til
barnehagen ( 25 000 x 2) til tretopphytte og lekeapparat.
NB: Søknadsfristene er 1.4 og 1.12 for FAU søknader.
Ide: Sette av caVi konkluderte å sette av 20 000 pr år til en
fremtidig skate/sykkel rampe eller park i avventing av en
mer konkret planlegging og utsjekking med kommune.
7
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Julemarked – etablering av
kommiteen

Gjennomgang av aksjonsliste

5: Klasse: Mandy Dähn og Freddy
6. klasse: Stefan Skogbrott og Cecilie Giørtz
7. klasse: Berit Haga og Elisabeth Elsasser
Renate har halve referatet for evalueringen fra det forrige
julemarkedet.
Oredalen: Forslag er å klage til fylkesmannen.
Skolen eier jord på andre siden av veien – og det er verd å
kjempe for, sier Charlotte.
Hvorfor er det 60 km i timen forbi her? Det er fylkesvei
her. Grønn skole???? Livsfarlig å sykle og gå langs veien.
Det finnes underskriftskampanjer – mot etableringen av
Oredalen, som man kan skrive under på.
Det er svært trafikkskadelig slik det er i dag.
Mer bør gjøres?!
Charlotte tar over punktet mht. å skaffe tilveie et
organisasjonskart over skolens ledelse.

Alle Klassekontakter informerer foreldre om
hvilke muligheter disse fristene innebærer.

Sverre Elshaugs ideer – Cecilie orienterer
seg.

Julemarkedskomiteen konstituerer seg selv

Dannes en arbeidsgruppe for
trafikksikkerhet og sikring mot forurensing?
Charlotte og Erik?
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Avslutning / eventuelt

Ekstra punkter: Hva med betaling mht. klasseturer Hvordan
planlegge, er det frivillig eller hva? Noen bidrar masse og
andre ikke…
Michiel råder folk til å løfte dette frem på foreldremøter.
Da kan foreldrene velge en retning og måte å foreholde seg.
Viktig å vite hvor mye man trenger..

Hver enkelt klassekontakt løfter dette frem
på neste foreldremøte og foreldrene
bestemmer seg da i felleskap om en plan
som støttes av de andre foreldrene hver
klasse

Det kan være ok for klassekontakter å forhøre seg hos de
høyeste klassene, og lære av feil/ triks
Hvor mye trengs?
7. klasse? Fastsatt – Spiterstulen / Soleggen - skitur
DROP BOX : Kommer alle inn? Barnehagerepresentanter,
varaer..

Inspill Michiel: 7. klasses tur til Spiterstulen
2018 sitt totalkostnad var ca 30.000 NOK/12
elever. Med en innbetaling fra FAU av 16500
(dvs 1500 Nok/elev) ble det igjen litt over
13.500 for å dekke av klassekassens

Inspill Michiel har oppdatert Dropbox
settings. Alle bør ha tilgang nå
Møtedatoer?
Spørsmål: Må FAU-møtene inn i
Årshjulet/Årboken?

Når vi skal ha neste møte? – det blir samme rytme på FAUmøtene som tidligere år. Torsdager. Dette kommer det info
om, på mail og spond (app)
Ikke nødvendigvis. Men leder setter datoer sammen med
daglig leder helt så tidlig som mulig / før skolestart, slik at
det ikke kræsjer med andre aktiviteter på skolen.

22.09.2018. Ane H. Aasland – gjort ferdig av Michiel dd. 04112018

Inspill Michiel – som inkludert i årshjulet/
informert per epost

