Referat FAU møte 30.08.2021
Tilstede

Charlotte Kirk, Freddy Huizinga, Lotte Amland, Johan Cairns, Iva Pospisil,
Marije Houtebos, Karola Nagel, Mandy Dahn, Kamilla Rolfsjord, Eivind Tolo
Maureen van den Bogaardt (referent)

Fravær

SU representant - Åshild Sund, Morten Rosmer, Marianne Bakkelund

Neste møte

mandag 27. september kl.18.30

__________________________________________________________________________
1. Presentasjonsrunde FAU-gruppe
2. Siste FAU referat fra 26.05.2021
- ble godkjent og sendt til skolen før sommeren
3. Referent fast stilling kommende skoleår
- Maureen van den Bogaardt 9.klasse inntil videre
4. Info fra skolen v/Charlotte Kirk
Det har vært en hektisk oppstart av det nye skoleåret, men vi har kommet godt i gang!
Totalt fra 1.-10. kl har vi 113 elever og en del nye lærere: Hege Riis spesialpedagog og
Tabita Ciftci er vikar til 4.klasse. Det har vært en fin oppstartstur med ungdomsskolen,
neste uke drar 10. klasse på tur, leirskole-turen til 8. klasse er ikke fastsatt enda. Vi sitter
dessverre på gult nivå igjen som får litt konsekvenser ift fordeling av kohortene. Følger
retningslinjer til smitteveiledning og prøver samtidig holde det mest ‘normal’ ift barna og
hva de er vant til. Evt kan dette være en utfordring ift valgfag-opplegget, men vi kommer
med en plan. Kantine har flyttet og vi har fått positive tilbakemeldinger fra elevene om
salatbaren (med lokk for de forskjellige ingredienser) Skolen har fått oppdrag til
hurtigtesting - ved oppdagelse av smittetilfelle ved elevene. Mer info kommer senere.
Julemarked: hvordan vi kan gjennomføre den eller i en annen form, vi skal ta dette med i
vårt kommende lærermøte.
5. Info fra Barnehagen v/ Åshild Sund
- ikke tilgjengelig pga fravær - Ashild Sund er i permisjon - Astrid Sund (leder i
barnehagen) i permisjonsperioden var sykmeldt
6. Aktiviteter: Julemarked + komite/andre aktiviteter
- Vi trenger å forme en julemarked komite/hvordan vi kan gjennomføre det på den
best mulig måte. 5./6./7. klasse har ansvar. Alternative muligheter som Webshop
eller nettbutikk (hvem kan bygges?) gjennom året og juleforestilling? Hvordan kan
ungdomstrinnet bidrar til julemarked?
- Evt vår-marked
- Spørre foreldre om de har kompetanse i diverse fagfelt

7. Aksjonsliste (som agenda punkt)
- Bl.a. årshjulet, hva skjer gjennom året på skolen, innebærer også høringsuttalelser
og andre aktiviteter
- Vi har mistet flere muligheter pga corona situasjonen for å tjene inn penger til FAU
og skole. FAU gruppe har snakket om andre former som kan skape muligheter for
å tjene inn penger til FAU/klassekassen og skole. Det kom flere forslag som kan gi
mulighet til å jobbe med gjennom hele året. FAU representanter hører med sine
respektive klasser om de er interessert/eller om de har ideer som vi kan jobbe
med. Foreldreaktiviteter kan også skape engasjement til klassemiljøet gjennom for
eks. juleavslutning, sommeravslutning, turer etc.
8. Steinerskolens Foreldreforbund – velge representant
- Kamilla Rolfsjord 10.kl snakker med Hilde Lengali som er leder for SFF, hun tar
stilling på neste FAU møte om hun vil være representant
9. Velge materialforvalter (lagring og utleie)
- Mandy Dahn 8. klasse og Marije Houtenbos 5. klasse
10. Telt
- Søknad fra Frode om støtte fra FAU til å kjøpe telt er vedtatt under forbehold av
godkjenning fra SU. I tillegg blir det undersøkt hva det koster å reparere det gamle
teltet. (NB søknader til FAU skal også gjennom kollegiet)
11. andre saker
Charlotte informerer at det blir svømming til 4. klasse om vinteren.
Charlotte henter informasjon angående Nettvett status

