FAUMØTE, 27.3. 2019
TILSTEDE:
Fra barnehagen: Rita Navickiene, (avd.Tyttebær), Max Vittrup Jensen (avd. familiebarnehagen)
Fra skolen: 1. kl. – 2. kl. – 3. kl.: Morten Rosmer. 4. kl.: - 5. kl.: Ane H. Aasland (Referent.) 6. kl.:
Cecilie Giørtz, 7. kl.: Åshild Sund, 8.kl.: Michiel van der Geest, 9 kl.: Kjersti Giørtz, 10. kl. -.
Fra skoleledelsen: Charlotte Kirk.
INFO FRA SKOLEN:
Økonomi: Det er et greit overskudd og et budsjett med 3 % margin. Det er budsjettert med 500 000
overskudd i 2018; dette gjør at skolen låner mindre av den totale summen som trengs til å finansiere
nybygget/ungdomsskolelokalene, forteller Charlotte. SFO: Økning i SFO satsene fra og med neste år;
det er et etterslep og bærer seg ikke økonomisk. Med økte satser vil man balansere akkurat.
Trivsel/Elevundersøkelsen: En rapport må leveres til Departementet i etterkant av
elevundersøkelsen; skolen jobber med tallene og vurderer videre tiltak. Det er 7,9 elever pr lærer på
skolen, mens det i snitt ligger på 11 elever på landsbasis. Bærekraft er 7. Men vi har imidlertid et for
høyt mobbesnitt i 5-7 trinn; men skolen har kjennskap til hva tallene viser til og jobber med å hjelpe
elevene. Elevprognosen neste år er 128 elever. (Altså er det veldig bra at ungdomstrinnet flytter, da
barnetrinnet får mer plass i det gamle bygget. )I sammenheng med trivsel og mobbing kan nevnes at
www.barnevakten.no kommer til skolen til høsten (september) om nettvett/mobbing, samt
rusproblematikk. Ungdomstrinnet (kun ungdomstrinnet?) på dagtid og foreldre på kveldstid.
Trafikk: Det blir endelig 50-sone forbi skolen!
Godkjenning: Direktoratet har nå godkjent skolens organisering med 1 klasse i barnehagen. Det
kommer et nytt direktiv i løpet av mai, og skolen må se på hvordan man kan drifte jf. dette.
Neste nummer av Steinerbladet skal skrive bl.a. om Steinerskolen i Hurum og 1. klassen i
barnehagen.
Nye punkter i inntaksreglement: Skolen hadde tidligere løpende opptak hele året for 2-10. klasse,
men har nå begrenset det til to opptak i året. Søknadsfrist 1. mars for inntak til august gjelder nå
både 1.klasse og 2.-10.klasse, og søknadsfrist 1. november for inntak til januar. Men vi har likevel en
viss åpning for flere hvis det kommer søknader mellom 1. august til 1. oktober, så fremt vi har ledig
kapasitet.
BEDRE IVARETAGELSE AV NYE FORELDRE:
Kan vi lage en foreldrefadderordning for nye foreldre? Forslaget kommer fra lærerkollegiet. Noen
må ta seg av de nye og følge dem opp. Det ønsker de at FAU tar tak i. En fadder for hver klasse, som
fungerer som fadder gjennom alle 10 år, eller er klassekontakt også fadder? Hver klasse organiserer
sin fadderordning slik de ønsker det.

Kollegiet på skolen har hatt et lærerikt kurs i foreldresamarbeid med Hilde Lengali i SFF; håper at vi i
FAU også kan få til et slikt kurs for FAU-medlemmer evt. flere foreldre.
 FAU merker seg dette og tar det opp neste møte.
Det kom et forslag om å utforme et formelt velkomstbrev som kan sendes ut til alle nye foreldre
med informasjon, og vise til Årboka, men også Håndboken i Forledrearbeid fra SFF, samt evt. annen
aktuell nærmiljøinformasjon i tilknytning til skolen. Dette brevet ønsker FAU at daglig leder kan
sende ut som en standard prosedyre til alle nye foreldre. Enkelte mener at skoleledelsen må bli
tydeligere til å informere nye foreldre at de må gjøre seg kjent med steinerskolens særtrekk, at de
må bl.a. stille på dugnader og gi julemarkedsbidrag etc. Dette er info som kan tydeliggjøres på en
vennlig måte i et velkomstbrev.
SØKNADER OM STØTTE FRA FAU + STEINERJUBILEUM:
Ingen søknader har kommet inn. Skolen ber om utsatt frist; vil gjøre noe med inngangspartiet ved
den nye ungdomsskolen, samt kjøpe et drivhus. Det kommer en søknad på dette med budsjett. FAU
stiller seg positive, men vil se søknad.
Jubileumskordinator har pt. ikke fått noen med seg til komiteen. Vi satser «innover» heller enn
storslått utadvendt, på noe som skal være bra for skolen og elvene, tenker Charlotte.
Evt. jubileumskake og ekstra markering i sommersirkuset…
Det kom forslag/ide om å lage en infostand til innbyggertorgene i det nye Asker; enkle «stands» som
står på egenhånd med plakat som forteller om skolen. Mulig dette kan jobbes med på Vårdugnaden?
 Morten sjekker med innbyggertorget og Arbeidsgruppen i dugnaden.
Mulig en fornyelse av på bannerne til sirkuset kan være aktuelt å tenke på som et løft i forbindelse
av 100 årsjubeleet.
 FAU (v Michiel?) henvender seg til ungdomstrinnet, de har ansvar for sirkuset, jf. behov for
bannere til sirkus. (Evt. foreldre som kan lage noe slikt…?)
NB: I anledning jubileet: Popkornmaskinen trenger en rens… kjøpe ny? Pusses opp? Festeanordning?
Kan Frode ta en kikk? Eies av FAU. FAU er positive til å hjelpe med midler.
STEINERSKOLENES FORELDREFORBUNDS ÅRSMØTE:
Tre representanter fra Steinerskolen i Hurum stilte på Årsmøtet, som ble avholdt på
Steinerhøyskolen i Oslo den 8. mars: Max, Michiel og Ane stilte for Hurum.
Dette var en interessant og hyggelig erfaring å bli kjent med foreldrerepresentanter fra andre
steinerskoler og få et innblikk i hvilke utfordringer vi deler og hvilke ulike løsninger som prøves ut
rundt i landet. Hilde Lengali er daglig leder og styreleder er Kristen Kristengård. SFF har bl.a. et
konfliktråd, som kan hjelpe til å skape dialog mellom parter i konflikt. De kan også komme til skoler,
på foreldremøter eller andre fora, for å informere og snakke om muligheter og utfordringer i
foreldrearbeidet ved steinerskoler. Se vedlegg for referat fra Årsmøtet.
NY FORELDREREPRESENTANT TIL SKOLESTYRET VELGES PÅ VÅRDUGNADEN
Skolen trenger en ny representant i styret; Ole Petter slutter.

Enten rykker varaen opp (Morten). Representanten skal egentlig velges av foreldrerådet, som er alle
foreldre på skolen. Planen er derfor å foreta valget på Vårdugnaden.
Har vi kandidater? FAU-representantene sender ut info i klassemail og i fredagsposten.
Plan B: Går aktivt ut til noen som kan passe?
Hvor mange møter i året: ca 8 møter i året – man sitter for 2 år. Tirsdager pt. Vi trenger ny innstilling
for Tessa van der Geest, hvis hun er villig til å sitte en sesong til, og enda en til foreldrerepresentant.
Det nye styret skal konstituere seg på neste styremøte, som er: 6.5.?
(Tobias G. Lindstad, ble valgt. Referents anmerkning.)
VÅRDUGNADEN/MATINNTAKET PÅ VÅRDUGNADER OG ELLERS…
Det er Utegruppa og 1-4 klasse som er hovedarrangører av Vårdugnaden. Alle familier må stille med
minst en voksen (?) som kommer for å hjelpe til på Vårdugnaden. Det ble etterlyst bedre struktur på
dugnaden. Samt et spørsmål var MAT på Valborgdugnad. Det ble foreslått å forsøke å unngå de
berømte/beryktede grillpølsene. I samtalen kom det frem et ønske med å avklare hvilke idealer og
holdninger skole, FAU og foreldre har mat, dyrevelferd, økologi og hvordan dette evt. skal avspeile
seg i skolehverdag og -fest. Dette innspillet tas med av daglig leder til kollegiet og videre til diskusjon
i FAU.
LÆRE OM STEINERPEDAGOGIKK, SÆRTREKK OG «DET GRØNNE»?
Det savnes lesegrupper/studiegruppe, samle noen som ønsker å lese steinerfilosofi og pedagogikk,
det ønskes også foredragskvelder og foreldreakademi. FAU vil gjerne arrangere foredragskvelder
med noen av de spennende foredragsholderne vi møtte på Årsmøtet til Steinerskolenes
Foreldreforbund og evt. slutte kvelden med mat og noe godt å drikke til slutt!?
 Er det noen som har lyst til å være med å arrangere lesegruppe eller foredragskveld, eller
har forslag eller innspill til dette bes de kontakte FAU. � �
Det ble foreslått at skolen kunne komme med forslag til litteratur om steinerpedagogikk til nye
foreldre. Dette innspillet tar daglig leder med og slik info kan evt. legges ved et tidligere nevnt
velkomstbrev.
Det ble diskutert hva som ligger i at Steinerskolen i Hurum skal være en s.k. «grønn» skole, og det
ble ikke konkludert. Beslutningsorganene må finne ut om og evt. hvordan skolen skal tydeliggjøre
«grønnheten» f.eks. gjennom sertifiseringsprogrammer eller lignende. Skoleledelsen og FAU må
sammen finne ut av hvor «lista skal ligge», og hvor «streng» eller «slapp», hvor konsekvent eller
inkonsekvent skolen kan være, hva vi foreldre evt. skal strekke oss etter, hvor mye frihet hver enkelt
lærer skal ha til å tillate eller ikke tillate godterier og andre fordøyelige substanser for sin klasse.
Charlotte tar initiativet med tilbake til kollegiet og FAU tar det med viere til neste møte.
17. MAI-KOMITEEN
2, 3, og 4. klasse har ansvar for 17 mai-arrangementet. Mye info skulle ha ligget (?!) på Drop box.
Morten gir info videre til Maria. 17. mai komiteen ser etter om det trengs: Morten kjøper det samme
kniver, bestikk og tallerkener hvis behov. 17. mai komiteen trenger all den hjelp og støtte de kan få!

