Referat fra møte i FAU Steinerskolen
Tidspunkt:

Torsdag 19.03.2015 kl. 20.00

Sted:

SFO-rommet oppe

Tilstede:

Totalt 8 fremmøtte, 3 fra styringsgruppen, Line Falkeid fra Lærerkollegiet, 4 foresatte.

SAK 1

Innkalling og saksliste
Innkalling på e-post, på fredagslappen, på skolens hjemmeside og på skolens Facebookside.
Saksliste
1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.
Godkjenning av referat fra FAU-møtet den 22. januar 2015.
3.
Referatsaker/oppfølgingssaker. Se tidligere referat.
4.
Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.
5.
Forslag om å danne en egen komite som har som hovedoppgave å konsentrere
seg om saker som sikker skolevei, nybygg og usikrede bunkere opp forbi skolen.
6.
Søknader om støtte fra FAU til 3. og 10. klasse.
7.
Forslag om å øke summen pr. elev ved klasseturer.
8.
Det er en del penger “på bok” i FAU. Hvordan skal vi forvalte disse?
9.
Handlingsplan; valg av fokusområde for skoleåret 2015/16.
10.
Annet.
Innkalling og saksliste ble godkjent

SAK 2

Godkjenning av referat fra møtet 22. januar 2015
Møtereferatet ble godkjent.

SAK 3

Referatsaker/oppfølgingssaker, NB: referanse til referat av 22. januar 2015
a) Vedrørende klasser med få elever:
Ingen ny kommentarer. Saken er avsluttet.
b) Besøk av Godi Keller 26. februar.
Foredrag avholdt med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger fra foreldrene.
c) Miljøutvalg ved skolen:
Skolen er ikke negativ til å starte opp dette utvalget igjen, og FAU v/Karine Stuve sjekker
om de to siste foreldrerepresentantene i utvalget fortsatt er interessert i å delta. I så fall
ønsker FAU at dette utvalget starter opp igjen så snart som mulig.
d) Forslag til antimobbe/trivselsplan:
Ble ikke behandlet på dette møtet.

e) Ønske om arena for diskusjon rundt SFO-arbeidet:
Dette er nå på plass. Saken er avsluttet.
f) Reflekskonkurranse:
Er vedtatt gjennomført, men utsatt til høsten; må tas opp igjen.
g) Vedrørende skolepatrulje:
Line hører med 8.klasse og melder tilbake. Forslag om at elevene bidrar til utforming av
trafikksikkerhets-skilt, ble framsatt. Forslaget tas videre til elevrådet av Line.
h) Allerede vedtatt støtte til skolen:
Ingen nye kommentarer. Avsluttes.
SAK 4

Infosaker skolestyret/lærerkollegiet/klassene
FAU savner innkalling til årsmøte for Styret for skolen. Raymond følger opp.
Fra skolens side: Ref. pkt. c) under sak 3 over.
Fra klassene: Repr. fra 6 klasse tok opp en sak fra klassen angående
engelskundervisningen. Det ble fra FAU og skolen avklart at dette ikke er en sak for
FAU, men derimot for skolen. Line tar saken videre.

SAK 5

Forslag om å danne en egen komite som har som hovedoppgave å konsentrere
seg om saker som sikker skolevei, nybygg og usikrede bunkere opp forbi skolen.
Raymond melder tilbake at dette ikke er nødvendig pr. i dag.

SAK 6

Søknader om støtte fra FAU til 3. og 10. klasse.
For 10 klasse: Søknaden om støtte på kr 1.600,- pr elev ble lest opp. Line F. kom med
supplerende opplysninger som gjør at FAU vedtok å innvilge dette beløpet som er større
enn normalt, til 10.klasse-turen. Vedtak: FAU støtter hver elev i 10. klasse med kr.1.600,til Armenia turen.
For 3 klasse: Søknad om støtte på kr 8.000,- til helgetur med foreldre til Olali-hytten.
Budsjettet som var satt opp ble gjennomgått, og FAU vedtok å støtte turen med kr 4.000,men med følgende betingelse: Matbudsjettet på kr 8.000,- må kuttes, slik at en i stedet
arrangerer for at foreldrene selv tar med det som behøves av mat for helgen.

SAK 7

Forslag om å øke summen pr. elev ved klasseturer:
Støtten på kr 1.000,- har stått uendret i en del år nå, og ble enstemmig vedtatt
øket til kr 1.250,-

SAK 8

Det er en del penger “på bok” i FAU. Hvordan skal vi forvalte disse?
Dette punktet ble behandlet under årsmøtet, ref. vedtatt budsjett.

SAK 9

Handlingsplan; valg av fokusområde for skoleåret 2015/16
Fokusområde for 2015/16 velges på første FAU møte i skoleåret 2015/16.

SAK 10

Annet
Under dette punktet ble den årlige skidagen diskutert. Det hersket enighet i FAU om at

forholdene i Sauda ligger bedre til rette for mer allsidige aktiviteter denne dagen. Spesielt
forholdene for langrenn ansees bedre i Sauda enn i Røldal.
Vedtak: FAU ønsker at en til neste år heller dra til Sauda, og støtter da busstransporten
dit. FAU vil ikke støtte skibuss til en lokasjon som ikke tilbyr langrenn.

