Referat fra Fau-møtet 3.desember 2020
Sted: Salen på barneskolen
Tilstede: Representant fra: 1. kl., 3. kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 8.kl., leder av Fau.
Fau er beslutningsdyktige.
Meldt forfall: repr. fra bhg, 2. kl., og 10. kl.
I tillegg møtte daglig leder ved skolen og to representanter fra skolens pedagogiske
gruppe. De sistnevnte deltok på første del av møtet.

Sak 1: Innkalling godkjent
Sak 2: Referat godkjent
Sak 3: Satsningsområder for det psykososiale miljøet ved skolen v/Ped.gruppe:
Skolens pedagogiske gruppe består av fire personer. Ett av gruppens mandater er å
lede lærermøtene. På lærermøtene er det mye fokus på det psykososiale miljøet på
skolen og hva det er i skolens pedagogikk som normalt fremmer elevenes sosiale
ferdigheter/evner. Klasselærerne jobber med det psykososiale miljøet hele tiden;
-

hva er lurt å si nå
hva observeres; hva foregår i den enkelte/blant elevene
elev/foreldresamtalene er en viktig arena

For dette skoleåret er følgende områder valgt som satsningsområder:
1)
2)
3)
4)

Barn og skjermbruk; hva bevirker dette hos barnetet faglig og sosialt?
Klassekultur og klassedynamikk; ulike egenskaper hos barn.
Læreplan; tanke - følelse - vilje, med fokus på vilje.
Eurytmi; som sosial øvelse.

Fau får satsningsområdene på høring, med høringsfrist før jul.
Sak 4: Informasjon fra daglig leder skole:
- Daglig leder takker for gaver som er gitt skolen; Skolen har i anledning jubileet gått
krakker til både barne og ungdomsskolen. I tillegg har Fau kjøpt en fliskutter som
primært skal brukes under dugnadene.
- Det blir avholdt juleball på ungdomsskolen 10.desember dersom smittenivået holder
seg. I stedet for hjelp fra foreldre, stiller lærere opp for å få arrangementet i havn.
- Det har kommet mange og nye henvendelser om skoleplass til skolen. Det er
mange som som ønsker plass i neste års 1.klasse. Det vil bli sendt ut

søknadsskjema til alle førsteklassinger med frist 15.12.20. Det er 14 som er
maksantallet, men det vurderes to førsteklasser.
- Det er behov for en helsepedagogisk skole da skolen stadig får søknad om barn
med spesielle behov, f. eks. innen autismespekteret. Dette kan være barn/elever
med behov for 1:1 oppfølging. En helsepedagogisk skole er en skole som har en
sosialpedagogisk linje og hvor staten kommer inn med midler. Det er søknadsfrist i
februar, evt. i 2022. En slik skole vil kreve nye lokaler/nybygg. I budsjettet som skal
vedtas av styret er det satt av midler til å gå videre med dette prosjektet.
- SFO går med underskudd. Det er kun 12 barn på SFO per i dag og nødvendig med
flere barn for å kunne opprettholde et tilbud.
- Det har kommet ny læreplan for Steinerskolen. Denne ligger ute på
Steinerskoleforbundet sine sider og det anbefales å lese denne. Vurderingskriterier
ligger også der. Det vil bli jobbet videre med lokale fagplaner.
- Skolen har nå 107 elever, vi er godkjent for 170 elever.
- Skolen har hatt tilsyn av kommuneoverlege og Helsehuset vedr. Inneklima.Rapport
kommer.
Sak 5: Oppfølging/Status høstens saker:
- Senking av hastighet på veien forbi skolen/barnehagen: Kommunen eier for det
meste grunnen, men det er noen flere grunneiere. Alle grunneiere må kontaktes og
skrive brev til kommunen. Vi må få oversikt over alle grunneiere og kontakte dem.
- Dugnad: For pengene som har blitt innbetalt har det blitt kjøpt inn kompostkvern.
Ellers er det blitt rakt/blåst løv, vasket innvendig på ungdomsskolen, borgen er
“slemma”. Komposthaugen gjenstår å fjerne.
- Faktura Steinerskolenes foreldreforbund (SFF): Det er sendt faktura til 82 familier.
Alle klassekontakter bes sjekke med sine klasser om foreldrene har mottatt.
- Referater fra Fau-møter vil nå bli lagt ut på skolens nettside under fanen Fau og
sendes ikke ut på mail til skolens foreldre. Oversikten over Fau-representantene er
ikke riktig og det jobbes med. I den forbindelse mangler det noen samtykkeskjemaer
fra årets representanter.
- GDPR: Det er oppdaget at det mangler samtykke fra foreldrene til deling av
kontaktinformasjon som mailadresse til foreldrene mellom skolen og Fau. Dette må vi
ha på plass, og skolen og Fau vil jobbe videre med dette.
- Det er sendt brev til skolen ang foreldresamarbeid hvor Fau-styret inviterte seg selv
til et møte med kollegiet. Det har kommet positivt svar fra Pedagogisk gruppe på
dette og vi avventer nærmere tilbakemelding.
- Det er også sendt brev til skolen ang rot med fakturering av skolepenger. Dette skal
nå være rettet opp i. Dersom foreldre fortsatt har problemer, må de ta kontakt med
kontoret.

Sak 6: Søknad:
Vi har mottatt en søknad fra lærer ved ungdomsskolen på inntil kr. 3000 til pizza på
juleballet. Søknaden ble enstemmig innvilget.
Sak 7: Eventuelt:
- Landsmøte i SFF: LAndsmøtet blir 19.-20.mars 2021. Det er usikkert om det blir
fysisk eller digitalt møte, det besluttes i januar. Digitalt møte avholdes 20.mars. Det
vurderes en kombinasjon av regionale fysiske møter og digitalt landsmøte og
forbundet ønsker en tilbakemelding på hva som ønskes. Sakes som ønskes
behandlet på møtet må være forbundet i hende innen 28.januar 2021.
- SFF har informert om at det er mulighet for å søke om offentlig støtte for tap av
inntekter for julemarked. Det kreves at vi er registrert i frivillighetsregisteret, noe vi
skal være. VI jobber derfor med å se på om det er muligheter for økonomisk
kompensasjon her.
-Det er behov for å rydde på loftet. Det har vært mus på loftet og noe er kastet som
følge av det. Men det er behov å se hva som er igjen for en oversikt over hva vi har
for salg. Ny komité må settes i gang for å vurdere mulighetene for og evt. planlegge
vårmarked 2021.

Neste møte blir 4.februar 2021 kl. 18.00

Referent: Pia. E. Belsvik

