Møtereferat
Tidspunkt:

Torsdag 30. januar 2014 kl. 20.00

Sted:

Steinerskolen, SFO-rommet

Tilstede:

Raymond Log Bjørvik
Leder
Bernt-Olav Bauer-Nilsen
Nestleder (repr. 5. klasse)
Mona Eritsland
Økonomiansvarlig
Torbjørg G. Skov
Sekretær
Lene Christin Thu
1. klasse fast
Finn Vigleik Lothe
2. klasse fast
Kristine Synnes
2. klasse vara
Wenche Lippens
3. klasse fast
Karine Stuve
3. klasse vara
Camilla Thuv Nilsen
4. klasse fast
Lena-Jeanette Keeslar
6. klasse fast
Heidi G. Saltvedt
7. klasse fast
Susanne Stampa
8. klasse fast
Petter Sørenes
9. klasse fast
Gisle Amundsen
10. klasse fast (og dugnadskomité)
Hilde Hjertaas
Skolens representant
Karine Stuve
Julemarkedskomité
Ivar Meling
Dugnadskomité
Janna Kari Kvinnesland
Valgkomité
Thomas Jepsen, forelder fra 2. klasse.

SAK 1

Innkalling og saksliste
Innkalling på e-post, på fredagslappen, på skolens hjemmeside og på
skolens FB-side.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjenning av referat fra FAU-møtet
Referatsaker/oppfølgingssaker.
Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.
Nye saker

Der er flere innvendinger på klokkeslettet møtet blir holdt da flere husker
der var flertall for å holde møtet klokken 19.00, IKKE 20.00. Prosedyrer
rundt valg av møtetidspunkt blir diskutert, og det vektlegges mer
demokrati i valg av dette.

SAK 2

SAK 3

Ellers godkjent.
Godkjenning av møtereferat
Her kommer flere innvendinger på at der var saker i forrige møte som
ikke var tatt med i referatet.
Flertallet stemmer for at der innføres en ordning der foreløpig referat
sendes ut for godkjenning til de som har vært med på møtet. Dette gjøres
for å sikre at alle saker blir tatt med, og at alle føler seg hørt. Der settes
en frist på 3-5 dager på godkjenning av referater, og man har her
anledning til og komme med eventuelle innvendinger og forslag til
endringer. Etter at fristen er utløpt, vil referatet bli lagt ut på skolens
hjemmeside som tidligere.
Man går bort fra tidligere ordning der referatet ble gjennomgått/godkjent
på selve FAU-møtene.
Møtereferat ellers godkjent.
Referatsaker/oppfølgingssaker
Situasjonen med farlig skolevei tas opp, gravearbeidet er endelig begynt.
Dette har vært en sak i FAU siden 2008, så vi er glade for at det endelig
skjer noe. Jobber allikevel videre med saken da barnas skolevei fortsatt
er farlig og uoversiktlig. Raymond tar kontakt med Bodil Bang i
kommunen for å få en sikkerhetsanalyse/befaring av skoleveien. Kan
man få innført hastighetsreduserende tiltak ved innkjørsel til
parkeringsplassen? Skilting?
Flere elever bruker ikke hjelm når de sykler til og fra skolen. Foreldrene
oppfordres til å være med og oppdra barna sine. Fokus på 5. klasses
trafikksikkerhetskurs.
Elevene må bruke undergang fra bussholdeplass, IKKE gå over
hovedveien! De må også bruke sykkel- og gangsti der dette er mulig. Hva
med alternative veier utenfor hovedvei? Her oppfordres også foreldrene til
å være med og oppdra barna sine.
Hvem kan kjøre på parkeringsplassen?
Minne foreldrene på at det KUN er 1. klasse som får ”kjøre til døren”. Alle
elever fra og med 2. klasse skal gå selv.
Barnehageforeldre kan også ”kjøre til døren”. Få denne informasjonen ut
til foreldrene bl.a. på fredagslappen.
Der oppstår mange potensielle farlige situasjoner på parkeringsplassen.
Om man rygger inn, så er det lettere å se de minste elevene når man
kjører ut igjen. Kan lærerne parkere lenger vekk?
Hva gjøres med bunkersene? Dette startet som en sak i FAU, ble så en
skolesak, og er nå en kommunalsak.
Oppfølgingssak ang. speil ved innkjørselen til parkeringsplassen. Dette
har vært en sak siden 2002 – ingenting er blitt gjort – velger å stryke
saken på lista over oppfølgingssaker.
Oppfølgingssak fra desember 2010 – Revisjon Kommunedelplan
Trafikksikkerhet – strykes også.

Dugnad
FAU vil oppfordre alle foreldre til å stille på dugnadene som blir arrangert. Det er viktig
for foreldrene og barna å komme sammen og gjøre noe for skolen i felleskap, det skaper
trygge omgivelser for barna, og gir foreldrene en god anledning til å knytte relasjoner.
Der har tidligere blitt diskutert bøtelegging for ikke å møte opp – dette blir ikke
gjennomført. Oppfordre og oppmuntre til større deltagelse, og ikke minst å ta med barna
på dugnad. Klasserepresentantene jobber med foreldrene, og lærerne kan informere
klassene sine om dugnadene. Opplysningene rundt dette står i skolekalenderen, og der
kommer også informasjon på fredagslappen.
Dugnadskomiteen etterlyser og ønsker et større engasjement fra foreldrene på
dugnadene som blir satt opp.
Klasselister etc.
Det er ytret ønske om en bok hvor alle klassene er representert med foreldrenes,
lærernes og de SFO-ansattes adresser, mailer og tlf.nr. Graciela har ikke kapasitet til å
gjøre dette. Kan klasserepresentantene innhente info fra sine klasser? Godkjenning og
samtykke må gis fra foreldre for og gi ut en slik liste. Elektronisk liste på skolens nettside
diskuteres også.
Mobiltelefon
Hvilke regler har skolen for bruk av mobiltelefon i skoletiden? Denne saken ble også tatt
opp i møtet den 14. november 2013. Saken er tatt videre til skolestyret. Der opplyses
det om at det er lærernes oppgave å passe på reglene rundt dette. Der er forskjell når
det gjelder mobilbruk fra klasse til klasse, og noen elever bruker mobil i forbindelse med
skolearbeid. Foreldrene oppfordres allikevel til å være med og informere barna om hva
som er lov og ikke.
Små klasser
Hvordan øke trivselen i de klassene med færrest elever? Hva kan foreldrene og skolen
gjøre på dette området? Slå sammen klasser for tiltak, sosialisering og aktiviteter. Der
ytres ønske om å innføre dette som en fast strategi på skolen.
FAU mer synlig
FAU ønsker å bli mer synlige på skolen. Dette for at foreldrene kan få god informasjon
om hva FAU står for. Kan FAU få med 4-5 linjer på fredagslappen med jevne
mellomrom?
Valgkomiteen
Der trengs nye kandidater til sekretærvervet og vervet for økonomiansvarlig i
styringsgruppen. Er der kandidater som stiller til dette?
Siden engasjementet i dette møtet var stort, fikk vi ikke dekket alle sakene.
Det er derfor satt av tid for et nytt møte den 19. februar 2014 kl. 19.30.
Ellers takker vi for et formidabelt oppmøte! Så bra har det ikke vært på lange tider.
Håper dette er en trend som vil fortsette.
Klassenes representanter, både fast og vara, oppfordres til å stille på møtet. Om ikke
klassens faste representant kan stille på møtet, så er det hans/hennes oppgave og
sørge for at vara møter i stedet.

Møtereferat - ekstramøte
Tidspunkt:

Onsdag 19. februar 2014 kl. 19.30

Sted:

Steinerskolen, SFO-rommet

Tilstede:

Raymond Log Bjørvik
Bernt-Olav Bauer-Nilsen
Mona Eritsland
Finn Vigleik Lothe
Wenche Lippens
Kjersti Baardsen
Bodil Soland
Petter Sørenes
Gisle Amundsen
Line Falkeid

Leder
Nestleder (repr. 5. klasse)
Økonomiansvarlig
2. klasse fast
3. klasse fast
4. klasse vara
8. klasse vara
9. klasse fast
10. klasse fast (og dugnadskomité)
Repr. lærerkollegiet

Ikke til stede: Sekretær - FAU, repr. fra 1., 5., 6., og 7. klasse.
SAK 4

Verv
Trenger fremdeles sårt økonomiansvarlig. Fremdeles ingen som har
meldt seg. Valgkomiteen jobber på.

SAK 5

Vedtekter
Gjennomgang av gammel og ny versjon av vedtektene. Forslag om bedre
fokus på formål med Foreldreforeningen, og derfor endring av følgende
punkt:
- Handlingsplan blir laget med bakgrunn i formål.
- Nestleder/sekretær rollen deles i to roller.
Nye vedtekter godkjennes.

SAK 6

Regnskap/Budsjett
Gjennomgang av regnskap/budsjett.
Det har kommet søknad om støtte til rideleir i England for 8 kl. Rideleir er
en viktig årlig aktivitet for 8 kl. Har tidligere vært i Norge, men de skal i år
til England. Det søkes om støtte med kr 1000,- pr elev og lærer (Kr
9000,-), og dette innvilges.
Regnskap og budsjett forøvrig godkjennes.

SAK 7

Mat SFO
FAU er engasjert i å bidra til at skolen og SFO har god mat. Matprofilen
må bli bedre.
FAU, ved lærererrepresentant Line, ber skolen lage en plan for mat ved
skolen og melde tilbake behov for støtte fra FAU.

