Dato: 6.12.2018
FAU-møte
Til stede:
Michiel (leder), Morten Rosmer 3.trinn, Cecilie Giørtz 6.trinn, Freddy 5.trinn, Max (foreldre bhg), Charlotte
Kirk, Astrid (bhg) og en forelder Anette Sørum 7.trinn (ref.)

Sak
Prosess i forbindelse med opplæring v/overgrep og vold
Charlotte har vært i møte med Familiens Hus og Ressursgruppe. Spesialavtale for Steinerskolen
at ressursgruppen viser filmen og presenterer før det vises for barna. De vil fremdeles komme
uanmeldt på skolen. Det blir da ikke foreldremøte i etterkant av dette. Det er enighet fra de som
var til stede at dette synes å være en god løsning.
Marianne og Martin får vurdere behovet for å ha et møte med ressursgruppen.

Gjennomgang av saksliste:
Skatepark; Foreløpig er ingen vedtak fattet. Nåværende fokus er på ombygging og vurdering av
uteområdet i den forbindelse.
Miljøprofil; Miljøvennlig engangsbestikk og tallerkener julemarked en suksess. Det var også
mindre å rydde opp av dette i etterkant. FAU kjøper etter hvert inn denne type utstyr for bruk.
Neste arrangement er 17.mai. “Grønn Skole” er fremdeles et fokusområde fra skolens side.
Trafikksikkerhet; Intet nytt å melde
100-års jubileum: Ingen foreldre har foreløpig meldt seg som representant for å delta i
komiteen med skolen i forbindelse med dette arrangementet. Klassekontakter sender ut
oppfordring for foreldre til å melde seg og ta del i dette. Blir også lagt inn i Fredagsposten.

Informasjon fra Charlotte:
10.klassetur: Det har vært varierende erfaringer med årets 10.klassetur og det har vært
etterspurt en gjennomgang av rutiner og rammer i forbindelse med dette.
- Utfordringer i forhold til av planlegging og gjennomføring av disse turene er ikke et generelt
problem.
- Skolen har et skriv med retningslinjer som skal følges i forbindelse med
planlegging/gjennomføring av 10.klasseturen. Dette er et opplegg som skal planlegges mellom
klasselærer og klassen, og så godkjennes av pedagogisk forvaltning.
- Det er nå lagt til tilleggskommentarer, som beskriver at turen skal planlegges i god tid, i
samråd med elevene. I etterkant skal alle kvitteringer og bilag til daglig leder for gjennomgang.
- Vurderer å lage et sett med «rammebetingelser» f.eks. skal de kunne reise med fly etc.
•
•
•

Rammebetingelsene skal bli tydeligere
Kommunikasjon med elever og foreldre skal gjennomføres underveis i prosessen.
Forslag om å utnevne en mentor som sammen med klasselærer gjennomgår opplegget
rent praktisk.

Sak
Elev- og Foreldreundersøkelse: Elevundersøkelse gjennomført. Sosiallærere skal gjennomgå
resultatet og eventuelt vurdere tiltak – gjelder særlig trivsel og mobbing. Resultatene
sammenliknes med 2017.
Ønsker FAU at det gjennomføres en foreldreundersøkelse i tillegg? Risiko er lav deltakerprosent
og lite data å basere slutninger på. FAU anbefaler å gjennomføre undersøkelsen. FAU
representanter må oppfordre sine klassers foreldre til å svare.
Ny helsesøster; Hanne Aamodt, til stede mandager og tirsdager
Foreldreforbundet: Det skal opprettes en arbeidsgruppe for å utvide håndboken, og vi har blitt
invitert til å ha en deltaker fra vår skole i denne gruppen. Max har sagt seg villig til dette,
Det er nytt landsmøte 8-9.mars (sannsynligvis i Oslo). Erfaring fra i fjor (Michiel) var at det var et
positivt og spennende møte. Ønsker noen fra FAU representant eller vara å delta på dette?
Søknader om FAU støtte:
På generelt grunnlag var det enighet om at FAU er positive til å støtte ekstra aktiviteter og saker
som går direkte tilbake til så mange av barna som mulig. Søknader til støtte for saker som
oppleves å beramme skolens ordinære bygg/anlegg og drift, samt
undervisningsopplegg/materiell oppleves ikke som riktig å benytte FAUs midler å finansiere.
5 søknader hadde kommet inn:
Frukt til alle elever – kr 36 000 – avslått
Teatertur til Norske Teater for 8.-10.trinn – kr 10 000 – innvilget
Prosjektor til salen på skolen – kr 10 000 – avslått
Pipeløp og peis/ildsted til ny sløydsal – kr 72 000 – avslått
Foredrag om nettvett fra Barnevakten.no for foreldre og barn – kr 4500 + reiseutg. – innvilget
Julemarked: En foreløpig oppsummering av julemarked ble gjennomgått. Fullstendig referat
finnes her til glede for neste års komite. Komiteen har mottatt positive tilbakemeldinger, og
godt fornøyd med årets gjennomføring.

