Referat fra Fau-møte 16.april 2020
Tilstede:
Elisabeth Anderssen, 2. kl.
Pia Kristiansen, 4. kl.
Geir Mikkelsen, 5.kl.
Eva Hjelden, 6.kl.
Lene E.Opsahl, 7. kl., kasserer og nestleder
Sandra Horten, 7. kl, vara
Isak Anderssen, 9. kl.
Kirsten Lystad, 10.kl.
Pia E. Belsvik, Fau-leder.
Meldt forfall:
Marit Bøhle, barnehagen.
Bente Ø. Oscarsen, 8.kl. og sekretær
Inger-Lise Pettersen, 1. kl.
Lise Gundersen, dgl. leder skolen
Forfall: Trine Nordhagen, 3. kl.
Møtet ble holdt via plattformen Zoom, grunnet restriksjonene rundt Covid-19.
Sak 1. Godkjenning av referat og innkalling
Begge ble godkjent.
Sak 2. Informasjon fra daglig leder
Fau-leder videreformidlet følgende informasjon fra Lise:
- Vårmarkedet avlyses.
- 8.klasselærer er ansatt og beskjed vil bli sendt ut i mail.
- Klasselærer i 4. klasse er langtidssykmeldt og det jobbes med vikar i hovedfagsperiodene.
Klassen er godt informert.
- Skolen har åpent for barn som har spesielle behov i perioden 9 -13.30. Skolen er i gang med
å planlegge for åpning av 1.-4. klasse 27.april og venter på kriteriene. De er i løpende kontakt
med kommuneoverlegen. Det kan bli aktuelt å dele noen av klassene i enda mindre grupper.
Sak 3. Erfaringer fra skoledagene i denne perioden
Hjemmeskole organiseres og gjennomføres forskjellig på de ulike trinnene og av de ulike
lærerne på hvert trinn. Ingen klassekontakter har mottatt noen spesielle tilbakemeldinger på
gjennomføring av hjemmeskole så langt.
Sak 4. Referat fra Landsmøtet i Steinerskolenes foreldreforbund (SFF)
Landsmøtet ble gjennomført som et webinar 21.04.20.













SFF og Steinerskoleforbundet har fått tips om mange kreative undervisningsopplegg
og oppgaver for hjemmeskole så langt. Lærere har erfaringsutvekslinger og
Steinerskoleforbundet deler det på sine Facebooksider.
Årsberetning: 2019 har vært et godt år. Forbundet får henvendelser om mye
forskjellig, men det som har blitt registrert er at konflikter løses på et lavere nivå enn
tidligere, noe som trolig betyr at det er bedre kommunikasjon mellom skoler og
foreldre. Forbundet har også flere henvendelser ang. spesialpedagogikk og det
psykososiale miljøet. Sistnevnte skulle vært tema på det opprinnelig landsmøtet, men
vil likevel bli jobbet med. Det jobbes med en plan og ulike hjelpemidler til skolene.
Daglig leder i SFF, Hilde Lengali, er i gang med en master i samarbeid mellom hjem og
skole i praksis. Hun har fokus på foreldremøter og det jobbes med en håndbok med
huskeliste for lærerne. Denne er på høring i Steinerskoleforbundet. Det er et mål at
foreldrene skal stå som en landsby rundt elevene og skolen og at foreldrene gleder
seg til å gå på foreldremøter i alle klasser.
Det er satt ned et utvalg som skal se på utvikling av SFO-tilbudet med fokus på å øke
kvaliteten.
SFF har jobbet med en mal for vedtekter til Fau'ene. Dette på bakgrunn av det finnes
mange ulike vedtekter og det er ønskelig med relativt likt innhold. Malen er
utarbeidet i samråd med jurister og vil gi en føring for hva som skal være vedtekter
og hva som arbeidsmetoder i de enkelte Fau'ene.
Budsjett: Inntektene har gått noe ned grunnet synkendenelevantall. Det ble vedtatt å
øke den årlige kontingenten med kr. 50, til 350 kr. per familie per år.
I Stavanger og Oslo vil det bli innført gratis aktivitetsskole/SFO til 1. klassinger, noen
steder opp til 4. klasse. Det er god grunn til å anta at dette vil bli innført i alle
kommuner etter hvert. Dette vil da gjøre friskoler, som Steinerskolen, enda dyrere
enn offentlig skole og være en stor ulempe med tanke på rekruttering. Dersom dette
tiltaket innføres, er det anslått at en familie får en besparelse på kr. 20 000 per år
ved å velge offentlig skole fremfor Steinerskolen. På sikt vil det gjøre det vanskelig å
drive friskoler. Det jobbes derfor opp mot politikere å vedta at offentlige skoler og
friskoler skal likebehandles og landsmøtet ble enige om en uttalelse som skal sendes
departement og andre.

Sak 5. Kontingent til SFF
Kasserer har nå sendt ut faktura med kontingent til SFF til alle registrerte familier ved skolen,
totalt 74 familier. På dagens møte har 49 familier betalt. Dersom ingen flere betaler betyr
det en utgift på kr. 7920 som Fau må ta fra julemarkedsinntektene. Dette betyr igjen færre
midler å fordele til skole og barnehage.
Siden arbeidet med faktureringen og oppfølging av dette er en stor arbeidsoppgave for
kasserer og som kan sette kasserer i en uheldig situasjon overfor medforeldre ved skolen,
har Fau-styret undersøkt med SFF om hvordan dette løses ved andre skoler: Omtrent alle
andre skoler fakturerer dette medlemskapet gjennom den månedlige fakturaen som skolen
sender ut. Medlemskapet i SFF står da som egen post, som SFO også gjør, med 30 kr.
måneden. SFF fakturerer skolen direkte en eller to ganger per år. Dersom det ikke er alle

som betaler medlemskapet/posten på skolens faktura, dekker Fau opp det resterende. Men,
det er ytterst sjelden dette er et problem når faktureringen går gjennom skolen.
Fau vedtok at det sendes en skriftlig henvendelse til skolen om denne løsningen også kan
innføres hos oss.
Sak 6. Dugnad
Til tross for Covid-19, er det ønskelig å gjennomføre vårens dugnad. Det er i år klassevise
ansvarsområder og det er klassekontakt som har ansvar for å formidle oppgaver og ta opp
påmelding. Det er viktig at man melder seg på til dugnad slik at det kan planlegges hvordan
man skal ivareta kravene om avstand. Det vil ikke bli servert mat og drikke ved årets dugnad
grunnet smittervernshensyn. Alle bes også ta med egne redskaper.
Sak 7. 17.mai
Fau vedtok å avlyse årets 17.mai arrangement i tråd med nasjonale føringer om maks antall i
grupper.
Sak 8. Vårmarked
Årets vårmarked er avlyst.
Sak 9. Navn på julemarkedskontakter
Hver klasse skulle på årets første foreldremøte, velge julemarkedskontakter til julemarkedet
2020.
Følgende er valgt fra klassene (merket med neste skoleårs klassetrinn):
2. og 3. klasse: Thomas Johannessen
5.klasse: Merlin Weber
6.klasse: Geir Mikkelsen
7.klasse: Eva Hjelden og Christine Jakobsen
8.klasse: Lene E. Opsahl
9. klasse: Åslaug Walsøe
10.klasse: Aslak Aftenstierne
Vi mangler navn på kontaktperson fra 4. klasse.
Julemarkedskomiteen vil bli satt i gang med sitt arbeid, selv om vi per nå ikke kan si hvorvidt
julemarkedet lar seg gjennomføre i år.
Sak 10. Søknad om støtte til bok om Steinerskolens historie
Alle fau'ene har fått søknad fra Steinerskoleforbundet via Steinerskolenes foreldreforbund,
om støtte på kr. 1000 til et bokprosjekt om Steinerskolenes historie. Alle skolers historie vil
bli samlet i en bok. Et lignende prosjekt ble gjort for 30 år siden. Vår skoles grunnlegger skal
ha fått henvendelse om å bidra i prosjektet.
Vedtak: Fau vedtok å støtte søknaden med kr. 1000.

Sak 11. Søknad fra barnehagen om kr. 14 700 til utekjøkken
Søknaden kommer bl.a. på bakgrunn av at Fau har etterlyst bursdagsønske (barnehagen er
20 år i år). I søknaden åpnes det for delfinansiering.
Vedtak: Fau vedtok å støtte utekjøkken med hele beløpet.
Sak 12. Håndbok for julemarkedet
Håndboka for julemarkedet er tidligere sendt ut til høring. Det har ikke kommet noen
tilbakemeldinger på den. Hensikt og oppbygging ble gjennomgått og det ble understreket at
dette må være et levende dokument som må evalueres hvert år. Alle maler på plakater,
prislister, navneskilt, etc. vil følge håndboka på et digitalt lagringssted.
Vedtak: Fau vedtok håndboken og at den kan distribueres til ny julemarkedskomité.
Sak 13. Eventuelt
Diskusjon om hvorvidt vi skal ha årsmøte i foreldreforeningen i juni som planlagt, eller om
det skal utsettes til høsten. Før årsmøtet må det også holdes valg/gjenvalg av ny
klassekontakt i hver klasse. Det var enighet om å avholde årsmøtet som planlagt, evt. på
Zoom, eller annen plattform.
Siden vårens foreldremøter inntil videre er utsatt, må valg av nye klassekontakter skje på en
alternativ måte. Det oppfordres til at klassekontaktene tar dette med hver sin klasse på den
kommunikasjonsplattformen klassen bruker (f.eks messenger og facebook). Dette må gjøres
og formidles så raskt som mulig, slik at valgkomiteen vet hvem de skal spørre om å ta verv i
Fau.
På årsmøtet i år er alle verv i Fau på valg:
Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Kasserer for 2 år
Sekretær for 1 år
Et medlem til valgkomiteen for 1 år.
Nestleder og sekretær ble valgt for ett år i stedet for to år sist årsmøte. Dette fordi det ikke
var kandidater til vervene, og to meldte seg på årsmøtet for ett år.
I følge vedtektene skal nestleder, kasserer og sekretær velges blant Fau-representantene
(klassekontakter/barnehagekontakter). Fau-leder og valgkomité skal velges blant alle
foreldre i skole og barnehage. Fau-leder skal ikke være kontaktperson for en klasse eller
barnehagen. I tillegg til vervene i Fau, skal det velges en foreldrerepresentant til skolens
styre, for to år. Denne skal ikke sitte i Fau.
Oversikt over arbeidsoppgavene til vervene i Fau sendes ut med referatet.
ref. Pia E. Belsvik

