REFERAT FAU-MØTE 23.5.2019
Tilstede fra klassene: Kirstin (10 klasse), Camilla, (9. klasse), Åshild, (7. klasse), Cecilie (6. klasse), Ane (5. klasse
+ ref.), Sandra (4 klasse), Morten og Lise (3. klasse), Marianne, (2. klasse), Eivind (1. klasse),
Fra barnehagene: Tonje (Bjørnebær)
Fra skolen: Martina, (sosiallærer+100 årsmarkering), Charlotte, (daglig leder).
INFO FRA SKOLEN:
Det kommer 8 nye elever neste år fra mellomtrinn og oppover. Flere innspill angående velkomstbrevet
kommer stadig. Foreløpig er det 5 elever som er skrevet inn i 1 første klasse.
Grønn skole: Fem lærere har vært på Grønn skole-kurs i regi av steinerskoleforbundet. Hurum var den skolen
representert med flest lærere. Lærerne rapportere å ha fått mye ny inspirasjon, men også mye ros for det som
allerede gjøres på skolen, og det er nå full aktivitet og blomstring i hagen. Skolen ønsker å opprette et grønt
råd som skal jobbe med hage, kompostering, dyrkning og være inspirator for andre som ikke har vært på kurs.
Det blir igjen spurt om skolen skal forsøke å få et slags grønt sertifikat, men dette er dyrt og man må betale og
godkjennes hvert år. Mht. grønnhet og økologi vil skolen ha mer fokus på klasseturer og mat. Men når det som
spises er medbrakt av elevene, kan ikke skolen kreve at pølsene eller karbonadene må være økologiske. Skolen
kan imidlertid oppmuntre til å tenke økologi og dyrevelferd. Over 95 % av maten som serveres i skolens regi er
økologisk, forteller daglig leder. Ungdomstrinnet får dessuten være med å lage menyen og de betaler for maten
som lages i kantinen for og med ungdomstrinnet.
Sirkus: Det er leid inn fire instruktører, både sirkus og teater. Ulike grupper er i gang. Tema er: Maskerade av
Ludvig Holberg. Forvekslingsdrama. 3 ulike besetninger i ulike akter. Mange spiller!
100 års jubileum: Skolen har tenkt på knytte markeringen til sirkuset og kanskje også noe i forbindelse med
skolegårdsuka. Banneren henger på skolen og skolen har meldt inn sirkuset som vårt bidrag til den
internasjonale markeringen. Skolen har også blitt spurt om å være med på festaftenen i konserthuset.
FORELDREKURS OG RELASJONSBYGGING
Vi tok opp igjen forslaget (fra kollegiet) om vi skal arrangere kurs med Steinerskolenes foreldreforbund (SFF)
med alle i FAU, eller evt. åpent for alle foreldre. Det siste ble vedtatt. Ane blir enig med SFF hvordan
inspirasjonskurs til foreldrearbeid best organiseres for vår skole; enkeltvis i klassene eller felles for alle
klassene, for hele storskolen eller småskolen? Tar dette videre til skolen, Charlotte slik at det kommer inn i
Årboken.
Det foreslås at alle 2.klasser som en rutine har et møte med SFF på det faste foreldremøtet på høsten. Dette
formidler FAU som en rutine til alle nye 2. klasser. Det bør skriftliggjøres i FAU-årshjulet, som Lise og Ane skal
utarbeide som tydeliggjør og ufarliggjør hva klassekontakt/FAU-rollen innebærer.
Innspill om hjemmebesøk for relasjonsbygging elev/lærer: Det er tradisjon i steinerskolene at læreren kommer
hjem til eleven en gang i løpet av 2? klasse. Kan læreren også komme hjem til eldre elever som kommer inn i
klassene midt i et skoleår? Dette tas videre til lærerkollegiet av Charlotte.
ANGÅENDE 17. MAI
Hvordan forhindre at noen må jobbe mange timer i strekk? NB: Alle fikk de vaktene de ønsket seg jf. utsendte
lister, men likevel kom ikke alle. Man kan ikke melde avbud noen dager før 17. mai. Komiteen må å lage liste
med telefonnumre, slik at man kan ringe hvis noen glemmer å komme, samt reserver. Altså må vi innføre
vaktansvarlige (to stk?) med oppgave å sørge for at alle arbeidsvaktene blir bemannet. Disse personene må få
adgang til navn og telefonnummer til de på arbeidslisten og reserver.

For å effektivisere kjøkkendrift på 17. mai trengs en ekstra «pølse bakk» for å kunne betjene (den lille dør)kiosken bedre. Vedtak: 1. FAU kjøper en stor induksjonsgryte til dette formål (?). 2. Det trengs å låne en ekstra
kaffetrakter fra skolen, for å få fortgang i kaffekokingen. 3. Erfaringene viste også at man må overbemanne
kjøkkenet for å ha nok folk. 4. Viktig å gi beskjed om at evt. gryteretter må leveres i induksjonsgryter, ellers blir
ikke maten varm.
VEDTAK: 17.mai i regi av FAU ved steinerskolen i Hurum går over til økologiske pølser og økologisk kaffe fra om
med neste 17. mai. (Dette kan kjøpes i store kvantum/engros nokså rimelig. Grøstad f.eks.)
Annet: Hva med ansvar for det byggtekniske, førstehjelp etc. Hvem kan ha en gjennomgang med lysbryterne?
Hvor er førstehjelpskrin, brannansvarlig? Vaktansvarlig? NB: 17. maikomiteen skal ha evalueringsmøte om 17.
mai. Eget referat fra dette kommer. Husk: Hvert år er det 2., 3. og 4. klasse som har hovedansvar for 17. mai.
I år var det 7. klasse som holdt tale på 17. mai, og som takk fikk de en gave til miljøorganisasjonen Sabima.
Elevene var ikke forberedt på å få noen gave, men fra neste år bør klassene som holder talen bli stående ved
talerstolen til de overrekkes gaven. FAU lurer på om 17. maitalen bør være en 7. klasseoppgave framover, da
17. mai ikke er en obligatorisk dag for ungdomsskolen.? Lise/17. maikomiteen skal ha møte med skolens
festkommite ang. kommunikasjon mellom skolens ledelse/kollegium og FAU/foreldrene om festdager og andre
anledninger.
SOMMERAVSLUTNING (18 JUNI)
FAU pleier å holde tale og gi gave til lærerne. Gavekort i fjor var en suksess og gjentas. Morten sørger for det.
5000 til skolen og det samme til barnehagen. Michiel kan overrekke til skolen og Morten til barnehagen.
ETABLERING AV JULEMARKEDSKOMITE
5., 6., og 7. klasse har ansvar: De som blir 7. klasse neste år har ansvar for å kalle inn de andre foreldrene
og etablere en komité, gjerne uten klassekontakter/FAU. Helst med en representant fra barnehagen og en
fra lærerkollegiet. 7. klasserepresentanten bør begynne å tenke på dette tidlig i august og kalle inn alt ved
skolestart.
KURS TIL KOLLEGIET?
En FAU-representant har hørt om et kurs for lærere som hjelper/inspirerer dem til å fokusere på barnas styrker
og egenskaper og hvor man jobber med å se hva som er spesielt for det enkelte barn. Er det interesse for et
slikt kurs? Cecilie finner en linke på dette. Er dette noe FAU kunne bruk penger på evt? Hun sender info til
Charlotte som deler det med pedagogisk forvaltning for vurdering om aktualitet.
SØKNADER TIL FAU
Popcornmaskin: FAU har fått inn en god søknad fra Jens von Krogh på vegne av alle fremtidige ungdomsklasser
som tjener penger via popcornsalg. FAU vedtar å støtte reparasjon av den gamle og gir von Krogh frihet til å
kjøpe den beste popcornmaskinen, så fremt det klargjøres tydelig på maskinen hvordan den skal rengjøres og
vedlikeholdes og at ansvaret for utlån av maskin til hver enkelt klasse tas av en voksen (?) Den nye skal kunne
brukes på skolen, og bør være klar til sirkuset. NB. økologisk mais skal brukes. (Økoland) Vedtak: Kjøp det beste
alternativet skissert i søknaden.
Søknader fra skolen:
A.) Støtte til planering for drivhuset nede i skråningen, sørvestvent. Det trengs en gravemaskin og leca-mur,

fordi det er bratt. Sum: 6500,- Dette inkluderer 3 timers gravearbeid pluss lecastein. Skolen legger selv inn:
lærer med motorsag, som setter det opp selv.
B.) Støtte til å gi et løft til uteområdet ved innvielsen av nytt ungdomsskolebygg. Noe må skje innen august.
Skolen skal sette i gang et stort arbeid, også i samarbeid med elevrådet, sog skal søke sparebankstiftelsen om
midler. Men hva med skolestart i år? Det søkes om 20 000,- for å gjøre det presentabelt med potter, singel og
blomster. Noe som kan tas med inn i det permanente, og som skal stå nede foran hallen. Egenandel på 5.000
dvs. arbeidet med å organisere og plante.
Vedtak: FAU innvilger skolen sammenlagt 26 500,- som skal brukes på best mulig måte der det trengs på
drivhusplanering og uteområdet ved ungdomsbygget med potter, blomster og singel.

OPPSUMMERING AV FAUS AKSJONSLISTE:
Charlotte spør vegvesnet når nye skilt med 50 kommer opp. Samt spørres det om behov for støyskjerming?
FAU avventer situasjonen med større trafikk og ser på behov.
Julemarkedtskomite og sirkuskomite kommer med bestilling til FAU/Morten mht. miljøvennlig
tallerkener/bestikk.
FAU-boden er uryddig fordi det er mye styr rundt ombyggingen. Lise vet hvor ting er. Lise har tilbudt seg å være
med å rydde. Når: I sommerferien…? Hvem vil være med? Frode må først bestemme seg hvor det skal være.
Lise spør Frode.
Ane kontakter Frode og får inn i Årboken at alle klasser skal ha en foreldrefadder for nye foreldre. Som info
om klassen regler, skolens dugnader, 17. mai, turer og bollesalg etc…Samt inn i dokumentet om Årshjulet for
FAU.
Ref. Ane H. Aasland, 27.5.2019.

