Referat fra møte i FAU Steinerskolen
Tidspunkt: Torsdag 07.04.16 kl. 20.00.
Sted:
SFO-rommet oppe.
Tilstede:

Raymond Log Bjørvik
Bernt Olav Bauer-Nilsen
Tor Romseland
Flemming Sveen
Cathrine A. Undahl
Kirsten Kvinnesland
Monica Bjerke
Karine Stuve
Kate Elin Østebøvik Haugen
Katrin Kyvik
Stein Roar Kringeland
Cille Anglevik
Anne Gunn Lothe Eriksen
Borghild Ann Lea
Camilla Johansen

SAK 1

Innkalling og saksliste

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
1. klasse fast rep.
3. klasse fast rep.
4. klasse fast rep.
4. klasse vararep.
5. klasse fast rep.
6. klasse fast rep.
7. klasse fast rep.
8. klasse fast rep.
9. klasse fast rep.
10. klasse fast rep.
Lærerkollegiet
Lærerkollegiet

Innkalling på e-post, på skolens hjemmeside og på skolens
Facebook-side.
Saksliste
1: Godkjenning av innkalling/saksliste.
2: Godkjenning av referat fra FAU-møtet den 3. desember 2015.
3: Økonomi med gjennomgang av fjorårets regnskap.
4: Årsmøte 2016.
5. Søknad fra 10. klasse – støtte til skoletur.
6: Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene.

Innkalling og saksliste ble godkjent
SAK 2

Godkjenning av referat fra møtet 3. desember 2015
Møtereferatet ble godkjent.

SAK 3

Økonomi med gjennomgang av fjorårets regnskap
Regnskapet for 2015 ble godkjent.

SAK 4

Årsmøte 2016
Årsmøte 2016 ble satt til 19.04.16 kl. 19.00.

SAK 5

Søknad fra 10. klasse – støtte til skoletur
Styret vedtok følgende tilbakemelding på søknaden fra 10.
klasse: Vi er svært stolte og glade for at dere har fått til denne
flotte turen. Vi støtter 10. klasseturen med kr. 2.000,- pr. elev
og lærer som deltar på turen. Vi håper at klassen lager et
reisebrev eller en presentasjon med bilder eller video, men
kun hvis de selv ønsker å gjøre dette.
Styret vedtok videre at satsen på kr. 2.000,- pr. elev fra nå av
skal være standardsats for støtte til fremtidige 10. klasser sine
klasseturer, inntil noe annet evt. vedtas av styret.
En sent innkommet søknad om støtte til 4. klassetur til
Vigdarheim ble også behandlet, og styret vedtok å støtte
denne med kr. 5.000,-.

SAK 6

Info/saker skolestyret/lærerkollegiet/klassene
Følgende ble referert fra skolestyret:
Regnskap og budsjett for skolen er solid. Der var ca. 29
årsverk og ca. 125 elever i fjor. Den nye 1. klassen blir stor i
2016/-17. Der jobbes godt ved skolen med å planlegge
hvordan de skal skaffe nye lærere som kan avløse de som
skal gå av med pensjon. Styret jobber nå aktivt med en
markedføringsplan for skolen, og neste møte om dette skal
avholdes om ca. 2 uker. Skolestyret ønsker at FAU er med å

påvirke at foreldre som leverer og henter barn på skolen i
minst mulig grad bruker de parkeringsplassene som er
nærmest skoleinngangen til av- og påstigning. De ber oss om
å oppfordre til å velge den metoden som er minst farlig for
egne og andres barn når det gjelder dette. De oppfordrer
videre til å gi de foreldre som har elever i 1. klasse og barn i
barnehagen prioritet til å benytte parkeringsarealet som ligger
nærmest inngangen.
Lærerrepresentantene hadde ingen saker.
Følgende ble tatt opp av klasserepresentantene:
9. klasse har meldt at de synes kantineprisene er for høye.

