
  

Referat   FAU-møte   8/4-21   

Tilstede   ved   møte:     

Bhg,1.,   2.,   5.,   6.,   8.,   9.klasse,   Daglig   leder,   FAU-leder   

Møtet   er   bere�get   og   stemmedyk�g.   

Agenda   for   møtet:   

1. Godkjenning   av   innkalling   

Ingen   innvendinger.   Møteinnkalling   er   godkjent.   

2. Godkjenning   av   referat   

Ingen   innvendinger.   Referatet   er   godkjent.   

Informasjonssaker:   

3. Siste   ny�   fra   daglig   leder   

- Forvaltningen   har   ha�   møte   med   FAU   
o Større   foreldreengasjement   
o Foreldremøter   
o Foreldresamarbeid  
o Lekseplan,   gjennomføring   og   evt.   spørsmål   tas   opp   med   hver   sin   lærer.   

- 17.   Mai,   evt.   innspilling   av   video,   dans.   Samarbeid   med   FAU.   Venter   fortsa�   på   svar   fra   
kommunen.   Kultur   og   Info   blir   med.   

- Nybygg   blir   stående   der   fotballbanen   er   i   dag.   Vil   inneholde   1.klasse/SFO,   helsepedagogisk   skole,   
grupperom,   kontorer.   Forventet   ferdigs�llelse   i   2024.  

- Røde   soner,   tar   mye   �d   og   er   mye   jobb.   Pr.   i   dag   ennå   ingen   smi�e�lfeller   på   skolen.   

- Uteområde   ungdomsskolen   rustes   opp.   

4. Info   fra   landsmøtet   I   SFF   

- Digitalt   møte.   Deltagende   var   Pia   fra   FAU   +   en   forelder   i   4.klasse.   
o Skolen   er   plik�g   �l   å   være   medlem   av   Steinerskoleforbundet   
o Ny   læreplan   
o Ariadneforbundet.   Skolen   kan   søke   om   prosjektmidler   �l   veiledningsbøker   for   

Steinerpedagogikken.   
o Steinerbladet.   9000   abonnenter   I   Norge   og   Danmark.   
o Muligheten   for   foreldre   i   Steinerbarnehagene   �l   å   bli   med   I   SFF   (Steinerskolenes   

Foreldreforbund).   
o Statlig   stø�e   �l   kompetanseheving.   15   mill./3   år.   



  

- Gjennomgang   av   årsberetning   

- Autonome   skoler.   Alle   Steinerskolene   drives   forskjellig.   

-   Lite   nedstengninger   I   Steinerskolene.   

- Digitale   FAU-kurs   

- Noen   Steinerskoler   er   uten   FAU.   FAU   som   tema   bør   inn   i   foreldremøter   i   1.klasse.   

-   Ungdom   som   u�ordrer/med   u�ordringer.    Stort   fokus   på   prestasjoner   og   status   i   dagens   
samfunn.   Ungdom   i   dag   er   utsa�   for   massivt   sanses�muli,   og   er   mer   resignerte.   Hvordan   møte   
ungdom?   

5. 17.   Mai,   hva   får   vi   �l?   

Se   pkt.   3   

6. Julemarkedskomité   

-   Julemarkedskomité   er   sa�.   Planlagt   julemarked   blir   12/12-21.   Tenke   avstand,   uteareal.   
Klassevise   ansvarsområder.     

7. Innkomne   søknader   

- En   på   mail:   10.klasse   søker   penger   �l   klassetur   uke   23.   

  11000,-   

Full   finansiert    fra   kommunen!   

Diskusjonssaker:   

8. Foreldresamarbeid   

Dårlig   oppmøte   på   foreldremøter.   Hva   er   grunnen,   og   hva   kan   gjøres   med   det?     

- Er   foreldre   redde   for   å   møte   opp?   
- Påminnelse   dagen   før?   Evt.   gå   ned   �l   e�   møte   i   halvåret   i   stedet   for   to.   Lovpålagt   med   to   møteri   

året.     
- Privat   ini�a�v   med   turer   
- Miljø   i   klassen   
- Relasjoner   
- Sende   ut   videomateriale   i   klassene   som   omhandler   foreldresamarbeid   
- Muligheten   for   at   alle   faglærere   presenterer   seg   I   første   foreldremøte.   Klassekontakter   

presenterer   seg   for   nye   foreldre.   
- Ta   med   informasjonshe�e   �l   inntakssamtaler   

  

Ref.   HM   


