Referat FAU/SU-møte ved Steinerskolen i Hurum, 1.februar, kl. 19:00 – 21:00
Sted: Lærerværelse i 3. etasje.
Barnehagen:
Astrid Sund
Bjørn - fra Solbær
Camilla - fra Tyttebær
Sylvia - fra familiebarnehagen
Christina - fra Blåbær

Saksnummer/tema
1/2018:
Godkjenning av
agenda og referat:
2/2018: Oppfølging
av utestående
aksjoner/oppgaver:

Skolen:
1.kl. Marianne Bakkerud
2. kl. Morten Rosmer (kasserer, nestleder)
3. kl. Sverre (rep) og Sandra (vara)
4. kl. Ane H. Aasland (sekretær og referent)
5. kl. Renate Rudi
6. kl. Annette Sørum
7. kl. Michiel v. d. Geest (styreleder)
8. kl. Meldt forfall, syk – vara kan ikke komme.
9. kl. Bente Toftner
10. kl. meldt forfall

Utfyllende info og oppgaver
Vi godkjenner innkalling og referat

Avfallsdeponisaken er fulgt opp. Det bør følges opp med aktivitet evt. oppmøte på
kommunestyremøter… Astrid sendte ut eget skriv fra barnehagen. Det er allerede tett trafikk. Når
skal saken avgjøres? Vi (FAU, skole, BH bør møte opp og høre hva som sies i kommunestyret.
Være bevisst og kjempe for en grønn kommune.
Morten Rosmer, kasserer, påtok seg nestledervervet valgt v. akklamasjon.
Jf. tidligere vedtak: Ønskede akematter er nå kjøpt inn til skolen fra FAU.

Ansvarlig
Alle

FAU, v. styreleder?

17. mai. Renate jobber med å samle info til neste arr.: 17 mai – Hun legger det på dropbox –
julemarkedet tar hun etter hvert. 2., 3., 4. FAU-rep må møtes ang. 17 mai.
Julemarkedet: Vi trenger mere kommunikasjon mellom lærere og barnehagen og foreldre:
FAU v/julemarkedskommiteen ønsker å kalles inn av lærerne for planlegging av julemarked.

Renate
Ane, Sverre og
Morten

Julemarkedskommiteen må samles tildlig på høsten (ansvar hos 7 kl. representanten) Dernest melder
de fra til Håvard om at de er klare til samkjøring/planlegging på et læreremøte.
Michiel (7 kl.)
Mikaeli: Koordinering av Mikaelifest inn i årshjulet er også ønskelig. Vi trenger en
koordineringsperson som passer på at ikke alle selger vafler etc.

?

NB: Sirkusgruppen på skolen organiseres av 8., 9. og 10. Disse papirene burde være sammen med
de andre organisatoriske papirene,

Sverre skal innhente
dette og gi til
Renate.

ANGÅENDE VEDTEKTER:
FAU-vedtektene fra 2013 gjelder pt. Videre vurdering av endringer må tas etter hvert, flere forslag
finnes allerede.
ANGÅENDE STEINESKOLENES FORELDREFORBUND:
Michiel har fått tilsendt en handlingsplan (se drop box/mail) – se også FFs nettside og håndboken.
Vi prøver å bygge opp vårt samarbeid med FF og undersøker om det kan være mer fruktbart enn det
har virket som til nå. Det koster 22 000 kr for Foreldreforbundet pr. år. De har tilbud om kurs og
opplegg. Men vi som FAU må komme med ønsker og være aktive.
Innspill: Har vi kontakt med andre foreldregrupper på andre skoler? Spør Michiel.
Neste FF-årsmøte er 9 og 10 mars. Emnet er: Foreldres engasjement. Hvordan klare å engasjere.
FAU ønsker å ha representanter fra vår skole på årsmøtet. 1-2 stk er vanlig.

3/2018: Meldinger
fra Skolestyret:

104 elever. Stor 1. klasse til høsten. Viktig for økonomien. Statstilskuddet er endret mht. elevtallet
nå fra januar som sikrer økonomien til skolen. Årsskiftets elevfravær har sunket til 4,5 % og det er
jo positivt. Hvis fraværet er over 10 % - er i dialog med foreldre. Minst fravær på ungdomsstrinnet!
Skolen blir med på noe som de fleste steinerskoler blir med på: «Forsvarlig system» oppfølging av
at elevene lærere og miljøet er godt og at pengene blir brukt riktig: «Kristne Friskolers Forbunds
system» på nett. Styret kan få innsyn med det daglig leder og ledelsen gjør det de skal.
Bruker/elevundersøkelsen: Trivsel og læringsmiljø: første gang også foreldre og lærerundersøkelse.
Lov: Opplæringslovens strenge krav med å følge opp elever.
Stort sett veldig bra, noen punkter kan jobbes mer med som f. eks. det å informere om forventninger

om vurderinger faglig sett, samt veiledning mht. lekser hjemme. God rutiner for å håndtere
utfordringer, mener lærerne, men de er litt selvkritiske mht. reaksjoner på regelbrudd, der kan man
være mer samstemt, hevdes det.
Nytt: Barne- og ungdomskontakten. Før veldig lite tilbud fra kommunen. Nå endelig forebygging!
Steinerskolen var de første de kom til! De har vært på læreremøte – og de skal snakke med klassene
fra 5 – 10 kl.
-----------------------------------Innspill til skolen/FAU:
1. Apropos tilbud barn/ungdom, kan Marianne fortelle: Hovtun skal starte torsdagsklubb for
Marianne
barn/unge 12-16 år – Det skal det samarbeides med kommunen for å vise film og lage pizza. Ha
mobilfrie soner. Dette er det søkt midler om. NB: Åpent for klasser å komme på torsdager – Jens
v. Krogh lager pizza for salg til inntekt for klassekassene til de som selger. Ta kontakt med
Hovtun, torsdagsklubben. kontakt@kulturhuset.hovtunet.no (Hvis dette er aktuelt for
Fredagsposten, kontakte?)

4/2018Vår rolle
som FAU. Hva
ønsker vi å oppnå?

Ang. videre prosess: Hva med å åpne i vedtektene for generell møterett, men ikke stemmerett – for
alle foreldre? Da kan det hende flere vil tørre å ta del i FAU. FAU vurderer å få dette inn i
forskriftene.
ANG FORELDREARBEID OG FORELDREMØTER: Viktig at vi får til samtaler åpent i
foreldregruppa, hvordan aktivere flere foreldre? Det ble snakket om foreldremøter, hvordan blir
disse mest mulig fruktbare. Det er ikke nødvendigvis med en forestilling fra læreren – det er når
samtalene mellom foreldrene kommer i stand, at det viktige skjer, når man blir trygge på
hverandre… viktig at foreldrene føler eierskap til foreldremøtene, og at klassekontakten er med på
planleggingen av møtet sammen med klasselærer. Viktig at klassekontakt kontakter foreldrene på
forhånd og får inn ønsker for punkter som kan tas opp på møtet. Det anbefales at foreldremøtet ledes
av klassekontakt, fra FF, men dette er noe som kan avtales i den enkelte klasse.
ANGÅENDE STYRINGSSTRUKTUR:
For flere i FAU er det litt uklart hvordan styrerepresentasjonen fungerer mht. gruppetilhøring og lojalitet,
og om FAU er representert i skolens styre via den valgte representant fra foreldrene. Håvard informerer

Alle FAU

Alle klassekontakter
- og Håvard som
informerer lærerne
om anbefalingene
fra FF

om at alle styremedlemmer sitter bare som seg selv og har ingen bindinger til grupperinger. Foreldrene
har alltid rett til å velge to representanter, slik det er i styret nå. Det er også slik at en representant fra
FAU, har møte, talerett – men ikke stemme rett (?).

Håvard
tilveiebringer info
dette

Morten, som sa seg villig til å være FAU-nestleder, kan stille på skolens styremøter ved behov, hvis
Michiel ikke kan. Håvard undersøker om dette er en grei/lovlig løsning, og sender innkallelse til FAUstyreleder.
FAU ber om et organisasjonskart for funksjoner for skolens ledelse

Håvard skaffer
5/2018: Etablering
av tillitsgruppe
(Inv. Everlyn)

ANGÅENDE TILLITTSGRUPPE
Det står i vedtektene at vi skal ha Tillitgruppe. Så informasjon i Årbok og vedtekter stemmer ikke
overens. Michiel sier at Everlyn forteller at hun ble ikke brukt så ofte og hun trodde at det var mer
profesjonell støtte nå. Saker og ting er endret etter at retningslinjene ble skrevet. Det er klare
retningslinjer via FF for konklikthåndtering, bl.a. med Ombundsmann.
En annen ting er at det vil også være vanskelig å finne frivillige til denne jobben og nesten ingen
steinerskoler har tillitsgruppe lenger. FAU mener det er bedre å oppdatere retningslinjer i vedtektene
og bruke ombudsmann, og evt. falle tilbake på Hurum kommunes konklikthåndteringssystem i siste
hånd, slik det også står i Årboken.
Ombudsmannen er advokat og reiser rundt – siden 2006. Det kan være en ide å invitere ham til å
komme hit for å fortelle om sitt arbeid.

Michiel gir
tilbakemelding ang.
dette til Asnat.
Michiel forbereder
forandring i
vedtektene
(godkjenning neste
møte)

FAU vurderer
6/2018: Konto +
budsjettering til
2018

Kr. 174 000 etter evt. betaling av foreldreforbundet. Bufferen må være ca 50 000,- til rådighet
124 000 til innkommende søknader. I dag er det historisk mye. Neste søknadsfrist (01.04)
Hvor kommer sendes de inn?

Michiel finner ut?

Camilla hører med Astrid hvor hun har sendt inn søknaden fra Barnehagen.
Camilla

7/2018: Hva vi har
foran oss, som
krever oppfølging

Barnehagen: 42 barn i Askeladden og 7 i fam og 9 førsteklassinger. Og det kan bli opptil 18
førsteklassinger. Vi har hatt tilsyn ang. førsteklasse, men svaret har tatt lang tid. UDIR svarer
til påske. Barnehagen ønsker seg flere barn, og ønsker at vi alle kan bedrive litt reklame…

ALLE

Eventuelt 1:

Ønskelig at periodeplaner for klassene sendes ut i begynnelsen av hvert år.

Eventuelt 2:

Det jobbes med et prosjekt, som FAU antakelig vil komme til å motta søknad om:
En rampe (barnehagen kommer med sparkesykler og ikke slå seg i hjel) for rulleskøyter,
scout, bmx, dette kan støttes av kommunen og andre fond.
Et lignende prosjekt er også vurdert på Hovtun, så hvorvidt et stort eller mindre slikt prosjekt er
best egnet her eller der, må vurderes og samarbeides om, evt.
Mht. parkourstativer (jf. sist referat.)
Hvis andre ønsker andre typer lekeapparater, så er det Sverre som er leder i noe som heter
«Utegruppa» og ønsker kan sendes inn til ham (?)

Håvard minner
lærerene om dette.
Sverre

Eventuelt 3:

Ved Valborg 26. april er det 4 klasse som «har førsterett» til å lage pizza og selge denne til
inntekt for klassekassa.

Marianne
Renate finner ut

Ane sender ut info
til 4 klasse om dette.

Saker til neste møte:
1. ALLMØTE – er dette noe FAU skal/bør/må/ønsker å arrangere? I tilfelle hva skal det møtet inneholde, slik at folk kommer?
2. Kan søknadsfristene for søknader til FAU komme inn i årshjulet?
NESTE MØTE ER 5 april

