Møtereferat - ekstramøte
Tidspunkt:

Onsdag 9. april 2014 kl. 19.30.

Sted:

Steinerskolen, SFO-rommet.

Tilstede:

Raymond Log Bjørvik
Leder
Torbjørg G. Skov
Sekretær
Kristine Synnes
2. klasse vara
Camilla Thuv Nilsen
4. klasse fast
Kjersti Baardsen
4. klasse vara
Susann Hæstad
6. klasse vara
Heidi G. Saltvedt
7. klasse fast
Gisle Amundsen
10. klasse fast (og dugnadskomité)
Ikke til stede: Repr. fra 1., 3., 5., 8. og 9. klasse + repr. lærerkollegiet.

SAK 1

Innkalling og saksliste
Innkalling på e-post, på fredagslappen, på skolens hjemmeside og på
skolens Facebook-side.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Referatsaker/oppfølgingssaker.
3. Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.
4. Opprettelse av klasseliste/skoleliste for hele skolen.
5. 17. mai.
6. Handlingsplan.
7. Annet
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 2

Referatsaker/oppfølgingssaker
Trafikksikkerhet og arbeidet mot dette fortsettes.

SAK 3

Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene
Ingen saker.

SAK 4

Opprettelse av klasseliste/skoleliste for hele skolen
Utsettes til neste FAU-møte.

SAK 5

17. mai
3., 4. og 5.klasse går sammen om forberedelser til skolens 17. Maiarrangement da klassene er små. I år er det Steinerskolens 10. klasse
som skal holde tale på rådhusplassen. Det ser vi frem til!
Frelsesarmeen skal gå foran Steinerskolen i årets tog med eget orkester.

SAK 6

Handlingsplan
FAU har blitt enige om å ha konsentrasjon rundt en stor sak i året i stedet
for mange små saker.
Det neste skoleåret (14/15) har vi valgt å ha fokus på samhold og trivsel
i skolen. Vi ønsker å legge vekt på det ansvaret elevene allerede har i
skolen, og at alle skal være med og fremme trivsel og det å ha hjerte for
hverandre. Der er også ytret forslag om å ha foredrag for foreldre og
lærere rundt temaet. Er der noen som har tanker rundt emnet, og forslag
til hvordan vi kan øke trivsel og samhold i og mellom klasser og elever, så
oppfordres de herved til å ta ideene med og komme på neste FAU-møte.
Saken ang. trafikksikkerhet tas også med videre i handlingsplanen.

SAK 7

Annet
Camilla Thuv Nilsen, fast representant for 4. klasse, kom med forslag om
å starte dagen med skolesang i gymsalen. Dette syntes alle var en god
ide, og derfor vil FAU fremme forslaget for skolestyret og be dem om å ta
det med videre til forvaltningen.
Leder i julemarkedskomiteen vil også heretter bli invitert til FAU sine
møter.
Vi hadde et positivt og produktivt møte selv om oppmøtet var litt labert.
Takk til dere som møtte!
Dato for nytt møte er enda ikke fastsatt, men følg med på fredagslappen,
skolens Facebook- og hjemmeside for videre info.
Innkalling vil også komme på e-post som vanlig.
Klassenes representanter, både fast og vara, oppfordres til å stille på
møtene. Om ikke klassens faste representant kan stille på møtet, så er
det hans/hennes oppgave å sørge for at vara møter i stedet.

