Referat FAU- møte
Dato: 11.desember
kl. 20.00
Sak 1
Innkalling og saksliste
Innkalling skal også sendes til vara. Noen vara-medlemmer hadde ikke fått, men det kan vise seg å
være feil adresse. Dette blir rettet opp i.
Saksliste godkjent.
Sak 2
Referat / oppfølgingsaker
Møteplan er ikke blitt laget, til tross for enighet på forrige møte. Det ble argumentert for at møte
plan ikke r en fordel, da møteleder og andre i FAU ikke vet om de er hjemme, eller på reise,
innenfor en lang tidsperiode. Vi avtaler derfor neste møte fra gang til gang.
Ang. Gratis bok til alle foreldre til nye barn på steinerskolen, fant vi det vanskelig å gjennomføre
dette. Boken er derfor sendt til alle foreldre- nye og gamle.
FAU har egen side på facebook. Det er kommet reaksjoner på dette, da ikke alle har facebook, og er
redde for å gå glipp av viktig informasjon. Det blir presisert på møtet at dette ikke er en kanal for
viktig informasjon (slikt vil selvfølgelig også bli tilgjengelig på andre kanaler), men en side for
sosialt samhold, ideer osv. og er der for de som ønsker det. Vi kan også bli flinkere å bruke
hjemmesidene for deling av informasjon, gode artikler osv.
Planlegging av kommunale boliger
FAU har tidligere fått vite at kommunen planlegger å bygge kommunale boliger i nærheten av
Steinerskolen. Disse planene skal nå være nedlagt og kommer ikke til å bli gjennomført, ifølge
kommunen.
Farlig buss-stopp
Det blir igjen oppfordret til å snakke barna om ikke å bruke bussholdeplassen som ligger over veien
for Spar. Den har verken fortau eller overgang.

Sak 3
Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.
Sfo- modell: Det er gitt uttalelse fra FAU om valg av kommunal SFO- modell. Den gir foreldrene
flere valgalternativer ved bruk av SFO-tider og priser. Alternativet er å beholde den modellen vi
bruker idag.
Skolen har sett på den kommunale modellen, og vurdert at denne er for kostbar. Vi har et betydelig
antall færre barn enn de kommunale barnehagene, og endringene kan bety til mindre ressurser i
SFO. Det vil igjen kunne føre til lavere kvalitet i innholdet SFO har å tilby. Skolen ønsker å
prioritere kvalitet foran kvantitet.
Videre ble det poengtert at i en spørreundersøkelse fra 2013, var 80% av foreldrene fornøyd med

den ordningen vi har. Saken blir derfor ikke tatt videre.
Skolestyret har informert om at de ønsker å øke skolepengene med 5% fra neste år.
Sak 4
Julemarkedet
Det ble igjen satt rekord i omsetning på julemarkedet: kr 163.911,Foreldrene var flinke med både levering av god mat og kaker, og oppmøte til vaktene. Komiteen er
meget fornøyd :)
Det er kommet noen reaksjoner på prisene, bl.a kransebinding og kaffe. Kransebindingen vil bli
justert til neste år, og kaffeprisen forblir den samme, men med påfyll.
Parkeringsvakter manglet i år, og må huskes til neste år.
Lys-støperne ønsker ny gryte, noe som allerede er bestilt av Ivar Rudi. Det ytres også ønske om å
selge lys på markedet til neste år. Dette blir tatt videre til komiteen.
Det ble diskutert om det er mulig å bytte ut salg av brus, med f.eks eplemost. Dette er et sunnere
alternativ og i tråd med Steinerskolens filosofi. Det skal bli sjekket opp om det finnes billige og evt
sukkerfrie alternativ og saken følges videre.
Når det gjelder foreldre med flere barn på skolen, vil det alltid bli tatt hensyn til de med flere enn to
barn. For andre oppfordres det til å bytte vakter seg imellom. Foreldrene oppfordres også til å ta
kontakt med komiteen, hvis det er noe man lurer på.
Sak 5
Annet
Forslag til antimobbe / trivselsplan er lagt ut på facebook, av en forelder. Dette gjenspeiler et ønske
fra flere foreldre. FAU leser handlingsplanen og kommer med innspill neste møte.
Miljøutvalget (lovpålagt), som ble opprettet ifjor, er nå nedlagt fra skolen sin side. Det begrunnes
med at disse funksjonene oppfylles av andre utvalg og komiteer ved skolen.
Dette var en positiv og utviklende gruppe som foreldre og elever ønsker tilbake, da de ikke mener
trivselskomiteen kan dekke alle de nødvendige funksjoner et miljøutvalg kan. FAU tar kontakt med
skolen, for en mer utfyllende begrunnelse til nedleggelsen. Saken tas videre.
Det blir bestemt at blokkfløyter til 4.kl bestilles av læreren, slik at alle får lik kvalitet.
Godi Keller kommer til Haugesund den 26.februar, for å holde seminar for lærerene. Det blir i den
forbindelse stilt spørsmål om vi kan arrangere temaforedrag, noe lignende det vi hadde på
Skeisvang i fjor. Saken tas videre til neste møte.
Det blir ytret ønsker fra mor med elev i en av de miste klassene. Der det er få av samme kjønn i
klassen er det få alternativer å spille på, hvis noen skulle flytte eller andre ting oppstå. Det gis
utrykk for at skolen ikke alltid tar hensyn til dette, ved å styrke, evt opprettholde tiltak som kan
gjøre klassen mindre sårbar. Det savnes et sosialt program, som kan ivareta et fleksibelt miljø med
kontinuerlighet for de mindre klassene.
FAU ønsker å vite hvordan skolen tenker mht slike problemstillingen, men skolens representant er
ikke tilstede på møtet. Problemstillingen blir belyst på ny ved neste møte.
Kontaktinformasjons-bok vil komme til neste år
Det blir ytret ønske om en arena der de voksne / sfo-ansatt kan snakke sammen uten at barna er
tilstede. Saken blir tatt opp på neste møte.

Det kom forslag fra en forelder om en refleks-konkurranse, med premie til den klassen som er
flinkest gjennom vinteren. Det var enighet om at det gjennomføres. Det innvilges 500 kr til
konkurransen som starter i januar. Det sendes informasjon på mail til Graziela.
Tiltakene for å få foreldre til å sette av barna ved veien, istedenfor å kjøre helt inn til porten på
parkeringsplassen er ikke tilfredstillende. Det er nå prøvd mange tiltak over flere år, og det er
kanskje på tide å innse at det ikke finnes noen varig løsning. Vi fortsetter selvfølgelig å oppfordre
foreldrene som før, samtidig som vi også kan snakke med barna våre om trafikksikkerheten i
området og oppfordre de til å gå på fortauet.

Neste møte: 22 januar kl 18.00 på sfo-rommet (oppe)

