REFERAT
FAU-MØTE, STEINERSKOLEN I HURUM
5 februar 2020 1830 -2030

1. Oppmøte
1 kl: 2 kl 3 kl Marianne Bakkerud
4 kl 5 kl 6 kl Ane H. Aasland
7 kl Radka Jensen
8kl Åshild Sund
9kl Michiel van der Geest
10kl Kjersti Giørtz
Fra skolen: Charlotte Kirk
Referat fra forrige møte godkjennes.

2. Agenda
1. Info fra skolen. Elever 115 – to til snart. Lærersituasjonen: ingen Eurytmilærer. Gudrun kommer
ikke tilbake og skolen trenger ny eurytmilærer. Elevundersøkelse (fra 5 kl og opp): Viser under 0,1
under snittet i Viken. Jobbes det godt nok med undersøkelsen slik at barna forstår spørsmålene?
Det jobbes fremover og med større grundighet med trivsel, arbeidsro, utfordringer etc. Godt
resultatregnskap og overskuddet skal bl.a. gå til akustikkvegg i hallen. Stillerommet males og
ordnes. =(Det gamle håndarbeidsrommet nede). Biblioteket blir i det lille klasserommet i 1. etg
(tidligere 3. kl. rom) og det er etablert et bittelite bibliotek i ungdomstrinnet.
Hjertestarter er kjøpt inn til hallen. Er ikke påbudt, men er anbefalt.
I forbindelse med ferdigstillelse av ungdomsskolen trengtes en oppdatert brannstrategi – og da
har de samtidig søkt om å få økt inntaket for publikumsantall i hallen, bl.a. aktuelt til sirkus.
Håpet er 550, dette avventes. Styret har godkjent en beredskapsplan og en beredskapsgruppe.
Spørsmål fra sirkuskomiteen på skolen: Har FAU forslag til løsning på problemstilling av enkelte
foreldre ikke fikk billett? Forslag fra FAU: Info ut en uke på forskudd på mail til foreldre – før det
legges ut for alle andre.
2. SFFs landsmøte 20-21 mars. Fredag og lørdag. 2-3 personer. Hva med å sende noen varaer? Evt.
Vedtak: Marianne Bakkerud representerer Hurum, med seg har hun evt. sin vara + en til kan få
plass. Vi spør noen FAU-rep fra de lavere klassene!

3. Oppmøte i FAU møter. Hva skjer? Det har kommet få på FAU-møtene og vi må gjøre noe med
det. Michiel snakker med de representantene fra klassetrinnene vi savner, og får avklart om det er
noe informasjon som ikke kommer fram.

4. INFO fra Åpen dag i barnehagen. Det er plass til flere barn. Hva kan man gjøre for å trekke til seg
flere barn? Det ble snakket frem og tilbake, om pressen og presentasjon på ulike sosiale medier,
samt facebook og fredagsposten, hjemmesiden til barnehagen. Hvorfor stille opp på
Klokkarstuadagen, man burde heller stille opp på Sætredagen og Toftedagen der barnehagen ikke
er kjent. Oppsøkende virksomhet ble det nevnt. Det er særdeles viktig for skolen at det rekrutteres
barn til barnehagen, da det er her fra mange av skolebarna rekrutteres. Et viktig moment er
tydelig og oppdatert og innbydende informasjon: Nettside.
5. Et adhocpunkt ang. info og rekruttering som kom opp IGJEN: Skolens nettside MÅ bli
profesjonell, dvs. kommunisere aktuell aktivitet på skolen, slik at man kan dele nyheter videre
til andre sosiale medier etc.
6. 17 mai komiteen – hva skjer? Komiteen skal alltid bestå av 2, 3 og 4 klasses foreldre, trenger ikke
være FAU-rep/klassekont. Marianne informerer klassekontaktene Eivind Franzen 3kl og Sandra
Linke 4kl. Det er viktig at man søker om støtte tidligere enn da det var Hurum kommune? Hvem
skal man søke hos i år? Hva med bautaen i år? Må forberede nå, siden alt er annerledes i nye
Asker. Marianne gir en tilbakemelding til FAU.
7. Klokkarstua nærmiljøforum. Marianne informerer: Dette forumet er en
kommunikasjonsmulighet inn til kommunen, altså til Asker. Forumet mistet de kommunale
midlene i 2014, men fortsatte og hadde kontakt på frivillig basis. Tidligere har steinerskolen hatt
Gry S som rep, men det er lenge siden… Marianne har vært med de siste 2 årene og har blitt spurt
om å representere skolens FAU. Saker er f.eks: skoleveier, nye bygg, infrastruktur, ting av
interesse for beboere her. Mye info og hente og å gi. Pr. i dag er det Historielaget, Huringen og
Nærmiljøsentralen, velet og muligens Hurumkirkens venner. Forumet kjempet for en formalisert
plass jf Asker kommune, og nå har de fått godkjenning de neste to årene på å fortsette å ta opp
saker og er høringsorgan i aktuelle saker dit. Nærmiljøforumet møtes en gang i måneden.
Vedtak: Marianne representerer Steinerskolens FAU selv om hun evt. ikke skulle fortsette som
klassekontakt fram til 2022.
8. NB: HUSK: Alle klasser å bestemme klassekontakt for neste år før sommerferien. Viktig for å
komme i gang tidlig nok med julemarkedsarbeid…
9. Gjenglemtkassa på skolen er overfull. Vi ønsker oss en dato for når klær legges ut for å få nye
eiere…
10. Sirkuskomiteen, foreldregruppen (=8.,9. og 10. kl) starter prosessen ved neste møte. NB husk:
ALLE foreldre må bake. Det ble for lite kaker sist og stort tap sist! NB. Muligens får man lov til å
slippe inn flere i år grunnet nye regler/annen type tribune, derfor muligens også større
publikumsmasse og mer behov for kafevarer og betjening.

06.02.2020
Ane H. Aasland
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