REFERAT FAU MØTE 3.9.2020
Til stede:
Leder i FAU
1. kl. klassekontakt
2. kl. klassekontakt
3. kl. klassekontakt og vara
4. kl. klassekontakt
6. kl. klassekontakt
7. kl. klassekontakt
8. kl. vara
9. kl. klassekontakt og vara
Daglig leder Steinerskolen.
Meldt forfall:
5. kl. klassekontakt.

Møtet ble avholdt på Teams grunnet restriksjoner rundt Covid-19.
1) Leder i FAU ønsker velkommen til nytt skoleår og de nye som er med i FAU dette
skoleåret. Det blir gjort en presentasjonsrunde med alle som var med på møtet.
2) Taushetserklæring er sendt ut til alle klassekontakter og vara og de som ikke har
returnert disse ble bedt om å gjøre dette raskt.
3) Vedtekter og Håndbok for FAU-arbeidet ble godkjent på årsmøtet og sendt ut til alle i
FAU i forkant av møtet for gjennomlesing. Leder informert litt om endringene i
vedtektene, der leder blir valgt på årsmøtet og at FAU konstituerer seg på det første
møtet etter skolestart.
4) Det er ønskelig å ha et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer,
men må bestå av leder og kasserer. Da vil oppgavene som ligger under nestleder og
kasserer fordeles på øvrige klassekontakter.
• Inger Lise Krogstad tok på seg vervet som nestleder for kommende skoleår.
• Lene Opsahl fortsetter som kasserer.
5) Dugnad:
Leder tok opp spørsmålet om dugnad var gjennomførbart etter sommerens smitteutbrudd.
Det ble enighet om at vi kan gjennomføre dugnad, vi gir da klassevise oppgaver og
klassekontakt tar påmelding og formidler til dugnadsleder. Det kom forslag om å sende ut
info ang hva som skal gjøres og at de som kan utføre de oppgavene melder seg. Da må
klassekontakten evt. sørge for at dette er gjennomførbart.
Årets dugnad fordeles slik:
3. og 4. klasse: reparasjon av borgen 19. – 20. sept.
5. og 6. klasse: male gangen mellom klasserom uke 38. Klassekontaktene får nærmere info
Resten i uke 43: fellesdugnad 24.-25. oktober.

Det vil komme mer info i uke 33.
6) Julemarked:
Det blir ikke avholdt julemarked i år pga. Covid-19. Vi forslår at det heller blir åpnet for et
større vårmarked, hvor vi finner ut av hvordan vi fordeler inntekter til klasser og FAU.
Det kom forslag om å holde et nettbasert julemarked hvor innleverte varer blir lagt ut og
solgt. Leder tar dette med seg som forslag til julemarkedskomitèen. De vil ha sitt første møte
24.09.20.
7) Søknader:
Det er ikke kommet inn noen søknader. FAU sender ut info til alle lærere og barnehage om
hvilket skjema de skal bruke for å søke midler.
8) Diverse informasjon:
• Etter sammenslåingen til en kommune har det blitt dannet et felles FAU, KFAU.
Steinerskolen er også med der, leder og nestleder er med i messengergruppen og
formidler informasjon som legges ut der ved fau-møtene.
• Saken vedrørende nytt gjerde ved U-skolen blir utsatt til våren.
• Fau sitt telt har gått i stykker og er blitt kastet. Det er hensiktsmessig å ha et telt,
men fortrinnsvis et pop-up telt som er enklere å håndtere. Priser på telt blir
innhentet og lagt frem ved neste møte.
• «Øya» ut mot veien ved bussholdeplassen blir fort overgrodd og det blir
uoversiktlig for de som skal ut på riksveien. Det blir sendt inn et skriv til
Vegvesenet om de kan/ evt. vi kan grave opp og legge i stein.
• Det blir opprettet en messengergruppe for FAU skoleåret 2020/2021. Her vil
saker hvor det trengs raske avklaringer på, bli presentert.

9)
•
•
•
•
•

Daglig leder informerer:
Det er ansatt 2 spesialpedagoger i hhv 50 og 60 % stillinger.
Det er 13 elever i årets førsteklasse.
3. og 4. klasse er fortsatt sammenslått da lærer syntes det sosiale samspillet i klassen
er veldig bra.
U-skolen har 39 elever, siste inntak ved u-skolen er til jul i 9. klasse.
Skolen ønsker seg flere krakker som jubileumsgave, FAU henter inn priser til neste
møte.

Neste møte blir 8. 10.20 kl. 18.00
Ref. Lene Opsahl

