Referat fra møte i FAU Steinerskolen
Tidspunkt:

Torsdag 22.01.2015 kl. 18.00

Sted:

SFO-rommet oppe

Tilstede:

Raymond Log Bjørvik
Bernt Olav Bauer-Nilsen
Thomas Rasmussen
Oddbjørn Jensen
June Stendahl
Camilla Thuv Nilsen
Karine Stuve
Linda Bruås
Kjersti Bårdsen
Kate Elin Østebøvik
Katrin Kyvik
Kristine Marie Hårde
Line Falkeid
Anne Sofie Susaas (tilstede sak 5)

SAK 1

Leder
Nestleder
1. klasse fast
1. klasse vara
2. klasse fast
3. klasse vara
4. klasse fast
4. klasse vara
5. klasse fast
5. klasse vara
6. klasse vara
8. klasse fast
Lærerkollegiet
Lærerkollegiet

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 11. desember 2014.
3. Referatsaker/oppfølgingssaker. Se tidligere referat.
4. Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.
5. Det har blitt ytret ønske om en arena der de voksne / sfo-ansatt kan snakke sammen
uten at barna er tilstede. Denne saken tas opp.
6. Annet
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 2

Godkjenning av referat fra FAU-møtet den 11. desember 2014
Møtereferatet ble godkjent.

SAK 3

Referatsaker/oppfølgingsaker, se referat fra møtet 11. desember 2014

Ref. Sak 5 i møtereferatet av 11. desember:
a) Vedrørende klasser med få elever
I forrige møte uttrykte FAU ønske om at skolen informerer om praksis for å gjøre de små
klassene mindre sårbare. Lærerkollegiet informerte i dette møtet om tidligere og
nåværende tiltak som blir gjort på tvers av klasser med få elever. Camilla Thuv Nilsen
(CTN) utrykte at hun for 5.klassen likevel ikke er fornøyd med situasjonen, og videre at
hun savner og forventer at lærere og foreldre i samarbeid har en dialog om de tiltak som
må gjøres for barn i små klasser. Lærerkollegiet utrykte at de har tatt, og tar grep også for
5 klassen.
FAU, med unntak av CTN utrykte tilfredshet med arbeidet som blir gjort av skolen for å
gjøre de små klassene mindre sårbare.
Videre gang: Lærerkollegiet anbefalte at CTN beskriver problemstillingen i et brev til
administrasjonen. FAU uttrykte at saker som angår en enkelt elev bør løses utenfor FAU,
og anbefalte CTN å få saken belyst i konfliktrådet ved skolen.
b) Besøk av Godi Keller den 26.februar.
FAU ønsker å benytte seg av tilbudet om å arrangere foredrag med Godi Keller på
ettermiddag/kvelden den 26.februar. Tema for foredraget kan ta utgangspunkt i
Samhold&Trivsel (fokus for FAU 2014/15). Enighet om å arrangere dette i amfisalen, og
enighet om å invitere foreldre til barn i skolen samt foreldre i barnehagen. Kate Elin
Østebøvik har ansvaret for å lage et opplegg for arrangementet.
c) Miljøutvalg ved skolen:
Miljøutvalget har eksistert i mange år og er i følge skolen ikke lenger lovpålagt. Skolens
tanke er at oppgavene til dette utvalget kan legges inn i andre komiteer/utvalg, og at det
var enighet med foreldre/elever om å avslutte utvalget. Det er noe uklart hva
foreldre/elver faktisk ønsker, og hvordan vi ev. legger oppgavene til dette utvalget inn i
ev. andre fora. FAU sjekker opp dette og tar saken opp igjen på neste ordinære FAU
møte.
d) Forslag til antimobbe/trivselplan:
FAU skulle til dette møtet ha lest forslaget som var lagt ut på FAU’s facebook side fra en
forelder. Dette var ikke gjort til møtet, og må således utsettes til neste møte. Skolens plan
mot mobbing vil bli lagt ut på skolens hjemmeside av Line Falkeid.
e) Ønske om arena for diskusjon rundt SFO-arbeidet.
Her har en startet opp et opplegg hvor foreldre møter SFO i begynnelsen av skoleåret.
FAU synes dette er positivt, og minner samtidig om at saker som ev. vedrører FAU må tas
videre i FAU.

f) Reflekskonkurranse:
Tilbakemelding fra skolen er at de er positive til dette, og at det kreves et godt praktisk

opplegg fra skolens side for å få dette vel i havn. Refleksvestene som skal brukes til dette
opplegget ventes i uke 8/9. Saken utsettes med dette til høsten.
g) Vedrørende trafikksikkerheten i skoleområdet:
Forslag om skolepatrulje ble framsatt. Line F. sjekker ut med klassene og elevrådet
hvordan dette eventuelt kan gjennomføres.
h) Allerede vedtatt støtte til skolen:
FAU minner skolen om å melde tilbake hva de ønsker støtten anvendt til.
i) Vedrørende ev. oppføring av kommunale boliger i skolens nærområde:
I forrige møte ble det opplyst at kommunen ikke lenger har planer om kommunale boliger
i nærområdet. I ettertid av forrige møte har kommunen kontaktet FAU og presisert at
kommunen ikke lenger planlegger slike boliger for RL1690 (Kvernatunet). Kommunaleboliger kan fremdeles komme i nærheten av skolen, på et annet området: Her må vi
fortsatt følge med.
SAK 4

Infosaker skolestyret/lærerkollegiet/klassene
Det ble opplyst at økonomien til skolen er god, og at en er i posisjon til å betjene et ev.
nytt lån i forbindelse med nybygget til skolen. Det er nedsatt en ny gruppe for planlegging
av nybygget, og en har nå god framdrift.
Skolen har engasjert nytt regnskapskontor, Tveit Regnskap. Dette samarbeidet fungerer
godt og innebærer en forenkling og modernisering av økonomiarbeidet ved skolen.

SAK 5

Arena for fordeldre / sfo-ansatte
Se sak 3 e).

SAK 6

Annet
Foreløpig resultat og balanse for 2014 ble utlevert og skal behandles på årsmøtet. Forslag
til budsjett ble også framlagt. Forslaget innebærer en kraftig økning i støtten til skolen,
med tilhørende negativt resultat på -62.000. Styringsgruppen påpekte at egenkapitalen
forblir fortsatt sterk selv med denne foreslåtte økningen i støtten til skolen.
Nest møte:
NB: Årsmøte avholdes torsdag 5. mars kl.18.00

