Referat FAU møte 27.09.2021
Til stedet: Charlotte Kirk, Astrid Sund, Freddy Huizinga, Morten Rosmer, Marianne Bakkerud,
Lotte Amland, Johan van den Boom Cairns, Nicolai Herwell, Iva Pospisil, Inge Moen (vara 7.
kl.), Mandy Dähn, Cecilie Giørtz (vara 9. kl.), Bendik Næsje (SU blåbær), Marije Houtenbos
(referent)
Fravær: Eivind Tolo (2. kl.), Kamilla Rolfsjord (10. kl.), Maureen van den Bogaardt (9. kl.),
Karola Nagel (7. kl.), SU repr. bjørnebær og tyttebær
1. Info fra skolen ved Charlotte Kirk
Asker kommune har gitt beskjed om at trafikklysmodellen blir avsluttet. Alle skoler følger
generelle råd om smittevern, men har ingen begrensinger i organiseringen.
Leksehjelp har blitt organisert på en annen måte slik at det nå klaffer med bussavgangene.
Kjersti Tangen er leksehjelp. Info har blitt sendt ut til foreldre (27.9.2021).
Skolen har fått midler til uteområdet. De ønsker å planlegge hvordan pengene skal brukes,
men bordtennisbord til ungdomstrinn vil bli kjøpt inn.
Elevrådsmøter starter etter høstferie.
Selv om retningslinjene har endret seg ønsker skolen ved koronasmitte fortsatt å informere
berørte- og øvrige foreldre, samt FAU. Skolen beklager at de øvrige foreldre ikke har blitt
informert ved tilfelle sist.
Skolen skal få besøk av «Ombud for barn og unge i viken». Dette er et lavterskeltilbud som
skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner på skolen eller i barnehage. Samtidig gir
opplæring og veiledning til skoler, også i forebyggende arbeid f.eks nettvett, klassemiljø.
Ombudet besøker skolen en hel dag hvor de ønsker å snakke med elever, elevråd, lærere og
FAU (dato kommer).
8. og 9. klasse får besøk av politiet, som skal snakke om rus, kriminalitet og nettvett (dato
kommer)
Skolens styre har bestemt inntaksstopp for 8. klasse.
2. Info fra barnehage ved Astrid Sund
Barnehagen har nå 35 barn og 7 første klassinger. 5 Nye barnehagebarn starter i desember
og januar.
Kollegiet i barnehagen deltar i en studie fra Steinerhøyskolen som er finansiert av Rekomp.
Tema er barn og lek. 4 digitale foredrag på torsdagsmøtene.

Forslag til ny finansiering av private barnehager ble lagt frem i Storberget-utvalgets rapport.
Rapporten beskriver dagens situasjoner i forhold til finansiering, drøfter ulike modeller for
finansiering og offentlig innsyn/ kontroll, og kommer med 2 ulike forslag til
finansieringssystem. Lokal samhandlingsmodell som flertallet fremmer og Kvalitet- og
mangfolds modell som mindretallet (PBL) fremmer. Forslagene er nå på høring med frist 1.
oktober. Askeladden Steiner barnehage stiller seg bak forslag av Steinerbarnehageforbundet
og PIA (Private barnehager i Asker) hvor de støtter kvalitets- og mangfolds modell. De mener
kvaliteten i tilbudet til barna og fortsatt mangfold i barnehagesektoren må ligge til grunn for
fremtidens finansiering av private barnehager.
Asker kommune har i samsvar med lokale retningslinjer fattet vedtak om tilskudd til private
barnehager. De skal sørge for at private barnehager behandles likeverdig ved tildeling ved
offentlig tilskudd. Dessverre er tilskuddssatser for 2021 ikke like mellom «gamle» Asker,
«gamle» Røyken og «gamle» Hurum. Hvor «gamle» Hurum får minst tilskudd. Dette jevner
seg ut i 2022.
Barnehage hadde et koronasmittetilfelle under fysisk foreldremøte. Alle foreldre har blitt
informert. Heldigvis ingen flere smittetilfeller siden.
3. Julemarkedet
Det blir julemarked i år som på de fleste Steinerskoler. Dannelse av julemarkedskomité er
forsinket i år. Ikke alle klasser har fått gjennomført foreldremøte ennå, der som oftest
representanter velges. Kan være lurt å velge en julemarkedskomité allerede på siste
foreldremøte på våren?? Spesielt fordi de er vanskelig å engasjere foreldre. Organisering av
julemarked er en krevende jobb, komitéen bruker ofte mye tid å få oversikt. Kan
kontinuiteten opprettholdes av flere personer enn bare komitéen (hvor representantene
byttes ut hvert år)?? Fordele oppgaver over flere klasser?? Julemarked er i regi av
foreldrene, men bør lærere vise mer entusiasme og engasjement, siden julemarked er til
nytte for alle på skolen?? Blir dermed også foreldrene mer engasjerte??
Det er opp til komitéen hvordan julemarked skal gjennomføres, lav terskel i år. Fortsatt lurt å
unngå store folkemengder i trange rom inne, så satse på å være mest mulig utendørs?? Ha
en alternativ plan tilfelle det plutselig blir restriksjoner igjen?? Komitéen må ha blitt formet
senest uke 40.
4. Sosiale aktiviteter for foreldre for å bli bedre kjent blir foreløpig satt på vent. Mangler
interesse.
5. Innkjøp av telt er godkjent av FAU. Viktig at SU er med på godkjenning utgifter neste
gang.
6. Til slutt blir sparing til klassekassen tatt opp. Flere klasser mener at det er vanskelig å
få til. Gjennom årene oppstår det ofte en del diskusjoner og til og med konflikter

blant foreldre ang sparing. Tydelig informasjon om klassekassen ved skolestart hadde
vært nyttig: Hva er klassekassen? Hvorfor klassekassen? Hvem har ansvar for
klassekassen? Hvordan sparer vi? Hvor mye penger trenger klassen å spare? Når er
leirskole? Hvor mye bidrar FAU og skolen med til leirskole og 10. kl. tur? Hva hvis ikke
det er nok penger i klassekassen til turer? Og kasserer må velges.
Samtidig ser vi at sparing er enklere å få til når lærere viser engasjement.

