Møtereferat
Tidspunkt:

Torsdag 25. september 2014 kl. 18.00.

Sted:

Steinerskolen, SFO-rommet

Tilstede:

Raymond Log Bjørvik
Bernt Olav Bauer-Nilsen
Mona Eritsland
Torbjørg G. Skov
Thomas Rasmussen
June Stendahl
Karine Stuve
Kate Elin Østebøvik
Katrin Kyvik
Heidi Saltvedt
Anne Gunn Lothe Eriksen
Trude Nonaas
Line Falkeid

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
1. klasse, fast rep
2. klasse, fast rep.
4.klasse, fast rep.
5. klasse, vararep.
6. klasse, vararep.
8.klasse, vararep.
9. klasse, vararep.
10. klasse, fast rep.
Lærerkollegiet

Ikke til stede: Representanter fra 3. og 7. klasse.

SAK 1

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

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

Innkalling godkjent.
Saksliste godkjent.
SAK 2

Godkjenning av møtereferat
Møtereferat godkjent.

SAK 3

Referatsaker/oppfølgingssaker
Vi går mer håndfast til verks med referatsaker ved neste FAU-møte.
Når det gjelder skoleveien så jobber vegvesenet med saken, men her er
det fortsatt en stor jobb å gjøre.

SAK 4

Info/saker skolestyret/ lærerkollegiet /SFF/ klassene
Line kommer med et ønske fra ungdomsklassetrinnene når det gjelder
støtte til klassekassene. Der diskuteres om vi skal holde oss til det vi har
gjort tidligere, eller om vi skal la elevene komme med gode ideer og
forslag til hvordan de kan tjene penger til dette. Vi blir enige om at alle
trinnene kan få støtte fra FAU dersom de har forslag til ideer vi kan stå
inne for, men det kreves at de virkelig gjør en god jobb.
9. og 10. klasse får fortsatt sin faste støtte til turene sine.

SAK 5

Annet
Vi blir enige om at det skal lages en møteplan for hele skoleåret. På den
måten kan vi alltid ha en oversikt over når vi skal møte. Denne planen er
under utarbeiding og blir sendt ut ved en senere anledning, men i god tid
før neste møte i november. Vi satser på å ha møtene klokken 18.00
annenhver måned.
Innkalling til neste møte blir sendt ut i egen e-post når møteplanen er klar.
NB: Nytt sted for møtene våre er SFO-rommet oppe (tidl. 5.
klasserom).
Det blir avgjort at alle nye foreldre ved skolen skal få Godi Kellers bok
”Med hjertet i skolen” som gave. Ellers koster den 200,- kroner for de som
er interessert.
Vi ønsker å få litt mer ”liv” i Facebooksiden vår. Derfor oppfordres alle til å
invitere skolens foreldre til og legge seg til, så blir de godkjent etter hvert.
Her vil vi spesielt oppfordre FAUs faste representanter og
vararepresentanter å legge seg til.
Her er link:
www.facebook.com/groups/fauhaugesund/
Minner også på om at innkallinger, referater m.m. fortløpende blir lagt ut
på skolens hjemmeside under fanen ”Foreldre - FAU ”.
Link:
http://haugesund.steinerskolen.no/forside/foreldre/fau/
Det blir minnet om at klassens representanter, både fast og vara, skal
være klassens talerør mellom foreldre og lærere.
Klassenes FAU-representanter tar med saker fra foreldrene til møtene, så
om der er foreldre som har forslag til saker de mener bør tas opp i FAU,
ta kontakt med representantene.
Ellers vil vi takke for et godt oppmøte. Det er alltid fint med engasjerte
foreldre. Håper det holder seg slik i løpet av skoleåret.

