
Referat fra FAU-møte 06.05.2021
Til stede:
Representant
fra:

Møtt Meldt
forfall

Representant fra Møtt Meldt
forfall

Barnehagen X 7.klasse X
1.klasse X 8.klasse X
2.klasse X 9.klasse X
3.klasse X 10.klasse X
4.klasse X Fau-leder X
5.klasse X Dgl.leder skole X
6.klasse X Dagl.leder

barnehagen
X

For øvrig møtte:

Fau var stemmeberettiget på møtet: Ja _X_ Nei ___

Saker:

1) Godkjenning av innkalling:
Ingen innvendinger. Innkalling godkjent

2) Godkjenning av referat:
Ingen innvendinger. Referat godkjent

3) Info fra daglig leder: Lise
Gul sone fra mandag.
Fremdeles ingen smittetilfeller ved skolen.
Steinerskolen har kommet godt ut av det, sammenlignet med andre skoler i
kommunen.

Vårmarkedet er vedtatt utgår fra forvaltningen.
Melder inn til styret at vi ikke klarer å oppnå 190 skoledager dette året. Det blir
189.

Ifm 17. mai har kultur og info, og barnegruppa hatt møter. Det skal filmes noe
med elever, som skal legges på nett, som blir skolens 17. mai feiring.

Martin har laget en ny kasse som står under overgangen, for gjenglemte klær.
Det er store mengder klær som glemmes igjen.

Skolen har engasjert en prosjektleder, som skal lede arbeidet ifm prosjektet
med utbygging av skolen.
Nytt 1. klasse bygg.
2 klasserom med skyvedør, så det kan bli ett stort rom.
2. etasje blir 3 klasserom og stort kontor, samt spes.ped rom, og



kontorer/lagerrom.
Husgruppa og styreformann er med i prosessen.

Sett på revidering av SFO betaling.
Skolen går med underskudd på SFO.
Øker matpengene. Deler av økte utgifter 2931kr pris full plass. 251kr er for
mat. 3300kr er norm for full plass i kommunen.

4) Status veisak:
Intet nytt å melde.
Siste status var at det skulle utarbeides forslag til brev.

5) Status 17. mai:
For lite info fra kommunen.
De færreste FAU har lagt opp til arrangementer, grunnet smittesituasjon.
Blir en tv-sending fra kommunen, med innslag. Ingen fra skoler.

6) Status klassekontakter 2021/2022
1.klasse - velges til høsten
2.klasse - Ingen villige trer frem. Veldig vanskelig situasjon. Forsøker med
foreldremøte.
3.klasse - Inger-Lise fortsetter
4.klasse - Hellek Tobias Schou Gaasland
5.klasse - ukjent
6.klasse - Jenny Johansen
7.klasse - Helge fortsetter
8.klasse - Anne-Marit fortsetter, med mindre noen nye frivillige trer frem
9.klasse - Lene fortsetter
10.klasse - Bente og Kirsten fortsetter

7) Årsmøte i foreldreforeningen
Frist 11. mai, for saker til årsmøtet. Ingen kommet inn.
Ligger an til å kun bli standard sakene som skal tas opp.
Innspill til vedtekter er at de fremstår som veldig bra, slik de ligger i dag.

8) Informasjonsflyt i FAU og for klassekontakter
FAU ønsker å gå over til å bruke Google Disk til informasjonslagring og deling.
Klasserepresentanter er positive. Behov for opplæring. Lage noe
informasjonsmateriell for onboarding.

9) Evt. innkomne søknader
Ingen søknader inn.



10) Eventuelt:

Sak fra Lise - Sykling til skolen
Kommet bekymring om elev som sykler til skolen. Spørsmål om skolen har
reglement. Skolen har ikke det, men har formelt sett ansvar hele skoleveien.
Fremstår som normen ved offentlige skolen er at sykling kun er tillatt fra
4.klasse.
FAU vil gå sammen med skolen for å komme med en anbefaling.

Sak fra Lene - Telt
Popup telt - ifm julemarked
2 alternativer
Tenker 2 telt

Dancover
Kostnad for teltene 15.000 + ballast(sandbagger) totalt 16070kr.

OB Wiig
17434 kr inkl ballast(sandbagger).

Innstilling fra komiteen, om å gå for OB Wiig,  støttes av FAU. Differansen i
pris er veldig liten, og det er risiko knyttet til Dancover løsningen.

Sak fra Toyni: Bekymring for smittevern ifm vårmarket
Forelder uttrykte bekymring for smittevern ifm vårmarket. Faller bort, ettersom
markedet er avlyst

Saker fra Pia:
- Innkalling kommunalt FAU 3. juni. Usikker på deltakelse. Møtet har veldig
fokus på kommunale prosesser og handlingsplaner. Veldig lite relevant for
Steinerskolen.

- Kom mail med referat fra landsmøtet i Steinerskoleforbundet.Har også
kommet en mail om bok om fagplaner ved Steinerskolen (Steinerskolens
læreplan). Lagt vekt på beskrivelse av fagene og Steinerpedagogikken.
Finnes også som PDF på Læreplan - Steinerskolen.

Referent:

Ronnie André Bjørvik Sletta
3.klasse

https://www.steinerskole.no/pedagogikk/laereplan/

