
Referat fra FAU-møte 09.09.2021
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 Dgl.leder skole X
6.klasse X Dagl.leder

barnehagen
X

For øvrig møtte: Eva Hjelden leder i julemarkedskomiteen

Fau var stemmeberettiget på møtet: Ja _X_ Nei ___

Saker:

1) Presentasjon av alle i FAU.

Taushet- og samtykkeerklæringer ble underskrevet og samlet inn. De som ikke har
levert kan underskrive og sende til : fau.steinerskolen.askim@gmail.com

2) Pia informerte om foreldreforeningen, FAU, skolens styre og samarbeid med
barnehagen.

Foreldreforeningen favner alle foreldre som har elever ved skolen og /eller barn i
barnehagen. Hver klasse velger en klassekontakt på siste foreldremøtet før
sommeren, (med unntak av 1.kl og barnehagen som velger på høsten). Disse
kontaktpersonene er med i FAU. Foreldreforeningen har årsmøte i juni. Her velges
Fau-leder. Utover det konstituerer FAU seg selv med evt. nestleder, kasserer og
sekretær. Fau har et årshjul som følges, og møter blir fastsatt ved første møte.
Klassekontakten er et bindeledd mellom foreldre - skole, for å samle vår lille
“landsby”, skape og stille opp på engasjement. Ved konflikt skal klassekontakten ikke
være partisk, men støtte og henvise til rett tjenestevei ved skolen.

Foreldreforeningen er medlem av Steinerskolenes Foreldreforbund - SFF. Her
betaler skoleforeldre et medlemskap på kr 350,- pr familie pr år.

Skolen har et eget styre hvor foreldreforeningen velger inn 2 representanter på
årsmøtet., FAU leder deltar med møte – og talerett, men ikke stemmerett.

Barnehagen har også eget styre, de velger foreldrerepresentanter på foreldremøtet.

3) Konstituering av Fau:

mailto:fau.steinerskole.askim@gmail.com


Leder: Pia E Belsvik

Nestleder: Inger-Lise Krogstad

Kasserer: Lene Opsahl

Sekretær: spørsmål stilles Helge Myrvang.

Lene varsler at dette er hennes siste år i Fau og som kasserer. Dette gjelder også
Pia som har 10.klassing i år.

4) Informasjon fra Lise - daglig leder ved skolen:

1. skoledag ble en flott dag, været viste seg fra sitt beste, og dyktige lærere sang.

Pr. i dag er det 43 ansatte og 112 elever. De har fått mange henvendelser og skal
ha inntakssamtaler fortløpende. Anne-Dore og Lise var i barnehagen før sommer-
ferien og informerte om steinerskolen, og har allerede fått 6-7 henvendelser ang
inntak i 1.kl neste år.

Solberget har fått ferdigstilt uteområdet, og det vil bli satt opp et leskur som elevene
kan være i ved dårlig vær eller få skygge på solrike dager.

Det er skiftet vinduer og panel på det blå bygget – 5.-6. kl rommene.

De første dagene ble det veldig mye biler ved levering og henting, men etter en mail
til alle foreldre er det nå bare 1.kl som får kjøre inn. Det har vært endel problemer
med taxi ved henting, noe de på kontoret håper vil rette seg snart. Gi beskjed om det
fortsatt er problemer. Ved nytt branntilsyn var det få, små avvik og  skolen fikk skryt
for gjennomført arbeid.

Skolen utarbeider nye retningslinjer for dugnad.

Informasjon fra Pia  - daglig leder i barnehage:

De åpnet 1. august. Det er 10 ansatte, 20 barn 3-6 år og 10 barn 0-3 år, 8 av disse
skal begynne på skolen neste år. De har venteliste for å få plass, og tenker å bygge2
nye avdelinger og har kjøpt tomt og har samarbeid med arkitekt. Uteområdet er
under oppgradering med 2 nye sandkasser og nytt lekeapparat. Kjøkkenet på
avdelingen nede vil bli skiftet ut.

4) Julemarked:

Eva Hjelden informerte hva som er gjort til nå. De skal ha møte neste uke.

Det blir utarbeidet et hefte med ideer for hva som kan lages til julemarkedet.

Telt er kjøpt inn, 2 stk 3X3 O.B.Wiig popuptelt.

Det kom opp spørsmål ang årets 9 kl., de fikk ikke tjent penger på julemarked i fjor
Hva kan de gjøre i år for å få den muligheten til å tjene penger til 10.kl tur?
Spørsmålet taes med inn i møtet til komiteen.



Barnehagen kom med ønske om at noen fra 10. kl kunne hjelpe til med pepperkake-
baking i barnehagen.

5) SFF holder digitalt kurs 20.9 om foreldrearbeid/Fau-arbeid. Alle i Fau oppfordres til
å melde seg på. Temaer som ønskes belyst meldes videre.

6) Søknad: det var en søknad fra 4. og 5. kl. på kr 1500,- gjaldt tur til museet.

Søknaden ble godkjent.

7) Eventuelt: Prat om foreldreengasjement; hvordan få foreldre mer engasjert, større
turnover på de som melder seg som klassekontakter og til verv.

Referent:

Lene Opsahl/PEB


