
 
 

   
 

 

Referat Fau- møte 

Gullhaugen Steinerbarnehage og Steinerskolen i Indre Østfold 

 

Sted: Gymsalen 

Tid: Torsdag 05.11.20 kl. 18.00 

Til stede: Representanter fra barnehagen, 1.-, 3.-, 4.-, 6.-, 8.-, 9.-, daglig leder fra skolen og 

Fau-leder.  Fau er beslutningsdyktig. 

Forfall meldt: Representanter fra 2.-, 5.- og 10.klasse 

 

1. Godkjenning av innkalling 

• Innkallingen godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat 

• Fau-leder legger til at møtet var beslutningsdyktig på forrige møte selv om 

dette ikke var nedskrevet i referatet. 

 

3. Informasjon fra daglig leder i barnehagen og ved skolen 

• Daglig leder fra skolen orienterte litt om coronasituasjonen. De tradisjonelle 

samlingspunktene, som for eksempel mikalesfest (som ble avlyst) og 

lanternefest vurderes fortløpende av skolens ledelse, og i tråd med kommunens 

reglement. Dette gjelder også ungdomsskolen sitt juleball. 

• Det er mange henvendelser ang neste års 1.klasse og skolen teller nå 106 barn. 

• Det er en ny læreplan som ligger inne til godkjenning hos 

Utdanningsdirektoratet som er lettere å jobbe etter for skolens personale og den 

inneholder også tydeligere rammer for vurdering av elevene. Skolen jobber nå 

for å lage rutiner for vurdering og hvordan dette skal gjøres ut ifra de føringene 

som ligger i den nye læreplanen.  

• Pedagogisk gruppe har utarbeidet en ny plan for psykososialt miljø som vil bli 

presentert for Fau. 

• 26.november blir det et åpent informasjonsmøte om skolen for de som ønsker 

at barna skal begynne på skolen. Dette vil bli annonsert fra skolen. 

• Det planlegges at 3. og 4.klasse skal deles til høsten slik situasjonen er nå.  

• Det skal jobbes med uteområdet på ungdomsskolen og det er ønsket et område 

som er overdekket med tak slik at elevene kan stå under. 

 

4. Orientering om kontingent SFF 

• Det vil ikke bli fakturert via skolens system. Kontingenten vil derfor bli sendt 

ut fra Fau sin kasserer. 

 

5. Evaluering dugnad høsten 2020 

• Det er få som møter dugnadene av foreldrene, og det er vanskelig å 

gjennomføre dugnaden. Det er per i dag ingen som ønsker å være 

dugnadsansvarlig i FAU. Det er ikke samsvar på hva husgruppen ønsker å få 



 
 

   
 

gjennomført og hva foreldrene ønsker å gjøre for sine barn. Det oppleves også 

et litt vanskelig samarbeidsklima mellom husgruppen og dugnadsansvarlig i 

FAU. FAU-styret sender en generell henvendelse ang foreldresamarbeidet i 

skolen og ber om en dialog fremover for en bedring på dette samarbeidet. 

• Det har kommet inn en del på vipps/konto. 

 

6. Hastighet FV 128 forbi skolen og barnehagen 

• Diket mellom veien og fortauet er for bredt til at det kan søkes om å sette ned 

farten på grunn av sikkerhet.  

• Grunneierne kan søke om nedsatt hastighet og ikke brukerne av grunnen. 

Foreldrerepresentant for 8.klasse sjekker opp hvem som er grunneiere. 

 

7. Innkomne søknader 

• Det er ingen innkommende søknader. 

 

8. Kommunikasjon og tjenestevei 

• En kort oppdatering om tjenesteveien ved situasjoner som oppstår. Dette med 

tjenestevei står i foreldrehåndboka. Foreldrerepresentanter skal ikke være en 

part, men kun en veileder på riktig tjenestevei.  

 

9. Eventuelt 

• Når det gjelder juleballet så oppfordres elevrådet til å søke om en eventuell 

støtte før neste Fau-møte. Dette gjøres av Fau-leder. 

• Det kom tilbakemeldinger omkring klasselister og utsending av regninger. 

Fau-styret sender en e-post til skolen om dette.  

• Det jobbes med å lær opp noen som kan endre på hjemmesiden fra skolen sin 

side. Det står per i dag feil navn på Fau-representantene og referatene er ikke 

lagt ut. Dette skyldes overnevnte årsak. Fau-leder sender referater fra årets 

Fau-møter til skolen for utsending til alle foreldre. 

• Julemarkedskomiteen jobber opp imot et alternativt vårmarked og at 

barnehagen inkluderes i dette. 

 

Referent: Bente Øwre Oscarsen, representant 9.klasse. 


