
 

 

 
Referat fra FAU – møte 06.02.2020 
 

Til stede: 

• Pia Belsvik, l   eder 

• Lene Opsahl, n   estleder, kasserer og rep. for 7.kl. 

• Inger Lise Krogstad,  1. klasse 

• Elisabeth Anderssen,  2. klasse 

• Pia Kristiansen,   4. klasse 

• Geir Mikkelsen,   5. klasse, valgkomité 

• Eva Hjelden,    6. klasse 

• Sandra Horten,   7. klasse, vara 

• Elisabeth Sennerud, vara  9. Klasse 

• Kirsten Lystad,   10. klasse 

• Marit Bøhle, representant fra barnehagen. 

• Lise H. Gundersen, d  aglig leder ved skolen 
 

Meldt forfall: Lene Huuse, Bente Oscarssen, Trine Nordhagen, Isak Anderssen, Pia Johanne 
Rivnæs. 
 

Saker: 
1. Innkalling godkjent. 
 
2. Referat fra forrige møtet godkjent. 
 
3. Informasjon fra skolen: 
• Spes.ped tilsynet skolen fikk i våres var ferdigstilt fra skolens side i desember. 

UDIR påpeker noen avvik som skolen skal gjøre rede for og blir sendt inn 
innen 23.mars for ny evaluering. 

• Skolen er ikke fornøyd med hvordan bilde av skolen ble brukt i saken om lang 
ventetid på utredning fra PPT. Skolen har sendt en klage til Fylkesmannen i 
Østfold på lang ventetid for utredning av en elev. Denne har ventet siden 
våren 2019. Klagen er ikke besvart. Lise informerer om at skolen selv tar 
ansvar og gjør de tiltakene de mener er riktige i hht eleven det gjelder. 

• I spørreundersøkelsen som elevene i 7. og 10 klasse hadde i høst kommer det 
frem at i 7.kl er det en god stemning mellom elevene. I 10.kl er svarene fra 
undersøkelsen avvikende fra det underlagsmaterialet skolen har. Dette blir 
undersøkt nærmere. 

• Det kommer en ny lærerplan som vil innebære at det blir færre, men tydeligere 
kompetansemål. 

• Skolen utlyser nye lærerstillinger denne våren. Inntil videre dekker de opp med 
de lærerne som er på skolen. Det er søkt etter 8.klasselærer, lærer i tysk, 
engelsk, håndarbeid og eurytmi. 

• 5. mars kl. 19.00 blir det foredrag på skolen for alle foreldre med Godi Keller, 
bl.a. kjent fra Pøbelprosjektet med Eddi Eidsvåg. 

 



4. Evaluering av julemarkedet 2019: 
Værgudene var ikke på vår side i denne dagen, men det var en god stemning 
allikevel. Noe færre besøkende enn tidligere år. 
De positive tilbakemeldingene som er kommet gjelder Mathjørnet og den 
hyggelige lune plassen det ble med teltet. Det ble også kommentert at det var 
god kvalitet på innleverte varer.  
Håndboken for julemarkedet er under utarbeidelse og vil komme til evaluering 
på møtet i mars. For at julemarkedet skal være levedyktig fremover ser vi at 
det må være klassevis ansvarsfordeling. Det bør også legges opp til flere 
uteaktiviteter. 
Inntektene i år ble totalt kr: 47 825,-. 
 

5. Dugnad blir avholdt 9. – 10. mai. Det blir sendt ut en felles invitasjon og  
klassekontakten sørger for påmelding. Klassekontakten vil også få oppgaver 
som klassen kan utføre. FAU-styret handler inn mat til enkel bevertning.  I 
håndboken står det at de som ikke kan delta på dugnad kan betale kr 500,-, 
men dette er endret til kr. 200,- . 
 

6. Til årsmøtet i Steinerskolenes foreldreforbund, SFF, 20. – 21.mars, reiser 
leder Pia Belsvik og rep. fra 4. kl. Pia Kristiansen. Referat fra møtet kommer 
på møtet i april. 

 
7. Vårmarkedet  avholdes lørdag 6. juni. 

Her er det opp til hver klasse å komme med forslag til hva de ønsker å gjøre. 
Dette meldes inn til klasselærer som tar det videre til kollegiet. Vi oppfordrer til 
å gjøre en ekstra innsats i forbindelse med skolens og barnehagens jubileum.  
 

8. 17. mai.  Sekretær sender ut invitasjon og tar imot påmelding. 4.kl. sørger for 
innkjøp av is, brus, grillkull og popcorn. De har også ansvar for gjennomføring 
av lekene, tenne griller/bålpanner, utdeling av brus /is, og rydding av søppel 
etc. når arrangementet er ferdig.  

 
9. Til årsmøtet er det valg av nye representanter i styret. Følgende verv er på 

valg: 
• Leder  for 2 år 

• Nestleder  for 1 år 

• Sekretær  for 1 år  

• Kasserer  for 2 år 

• Valgkomité:  1 til valg for 2 år 

• 1 foreldrerepresentant til skolens styre. 
 
Geir Mikkelsen og Torill Sørlie sitter i valgkomitéen og vil ta kontakt, eller hvis du 
ønsker å ta ett av vervene kan du selv ta kontakt: 
torilsoerlie@live.no 
sir_mikkelsen@hotmail.com  
 
Pia sender ut info til klassekontaktene om hvilke oppgaver som ligger til hvert 
verv.  
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Presisering fra Pia i etterkant av møtet: 

I utgangspunktet skal alle som sitter i Fau-styret/har verv i Fau, være 
klassekontakt. Unntaket er Fau-leder og foreldrerepresentanten i styret.  Viktig å 
informere om dette på vårens foreldremøter slik at de som ønsker verv, også 
velges som klassekontakt. Valg i klassene må være gjennomført innen mai. 

 
10.  Eventuelt: 

• Faktura for innbetaling til SFF blir sendt ut pr.post til alle familier. 
Kontingenten er som tidligere kr 300,-, men det vil bli et adm.gebyr på kr. 30,-.  
Årsaken er at FAU de siste årene har betalt mellom kr. 4000,- og kr. 5000,- for 
de som ikke betaler inn denne kontingenten. Ved å sende pr. post vil vi nå 
frem til alle, og ingen faktura blir borte pr. e-post. Gebyret dekker konvolutter 
og porto. 

• Kommunen har opprettet et kommunalt Fau for alle Fau i Indre Østfold 
kommune. Vi har ikke fått noe informasjon eller invitasjon til dette. Elisabeth 
Sennerud videreformidler kontaktinformasjon og vi tar selv kontakt for mulig 
samarbeid videre.  

 
Neste FAU-møte blir 12. mars grunnet foredrag på skolen 5.mars. 
 
Referent: Lene E. Opsahl 


