Protokoll FAU-møte 15. juni 2017
17.45 – 19.00: Orientering fra Organisasjonsutvalget
19.00 – 21.00: Ordinært FAU-møte
Tilstede: Marcus Knudsen (1A), Mina Meling (2, stemmegiver), Marius Kolbenstvedt (2), Paal
Wergeland (3A), Andreas N. Bjørndal (5), Christian Samuelsen (6), Lilja Ingofsdottir (8), Caroline P.
Åkesson (9), Per Nordanger (leder), Mathias Bolt Lesniak (2, sekretær), Tore Aslaksrud
(julemarked/FAU-økonom).

0. Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak: Godkjent.

1. Rapporten fra utvalget ledet av Petter Moen
Referat: Høringssvar om dette skal trolig leveres i august/september. Rapporten ble diskutert, men det var
ikke alle som hadde hatt tid til å lese den. Avsnittet om FAU nederst på side 34 er foreldet. Det ble diskutert
hvordan man kan hente inn og uttalelser fra foreldrene, f.eks. gjennom et spørreskjema og at tid på første
foreldremøte etter sommerferien brukes til samtale.
Vedtak: En gruppe lager et forslag til hvordan FAU kan bidra positivt i prosessene hvor skolen deltar. I
gruppen deltar Per Nordanger, Lilja Ingolfsdottir og Mathias Bolt Lesniak
Ansvarlig: Per Nordanger

2. Orientering om styresaker
Referat:

FAU-leder orienterte om pågående saker i styret og valg av ny styreleder.
a)

b)

Styret har vedtatt nye vedtektrer for stiftelsen. Det opprinnelige vedtaket med lik representasjon for
foreldrerepresentanter og lærerrepresentanter ble reversert, slik at det nå fortsatt skal være 4
lærerrepresentanter og 3 foreldrerepresentanter, mens styreleder skal være ekstern som åttende
medlem. Reverseringen kommer i kjølvannet av Kollegiets høringssvar, som motsatte seg
endringen.
Styret har vedtatt å delta i en gruppe i regi av Steinerskoleforbundet som vil arbeide med
problematikk relatert til seksåringer i aldersblandede grupper i barnehagene. FAU må velge en
representant til denne gruppen.

Vedtak:
a) FAU anser dette som uheldig: det er i strid både med nyere praksis ved Steinerskoler, med
anbefalinger fra Steinerskoleforbundet og konkrete råd fra Organisasjonsutvalget, som i sin
delrapport til styret drøftet spørsmålet inngående. Etter det FAU erfarer, har kollegiet ikke hatt full
tilgang til de rådene som er gitt. FAU antar at det gjennom arbeidet med organisasjonsutvalgets
rapport i alle skolens organer, og med de endringsprosesser som iverksettes, vil skapes ny innsikt
og tillit som gjør en vedtektsendring mulig på sikt.
b) Representant til Steinerskoleforbundets seksåringsgruppe velges på første møte i skoleåret
2017/2018
Ansvarlig: Per Nordanger
Oppfølgning: Velge representant

3. Instrukser for valgkomité og FAU-ledelse
Referat: Komiteene har ferdigstilt sitt arbeid og levert instruksforslag til FAU.
Vedtak: Gjennomgangen utsettes fordi mange ikke har hatt tid til å sette seg inn i forslagene.
Oppfølgning: Tas opp etter sommerferien.

4. Rapporter om status for arbeidet med de andre instruksene
(Økonomi og FAU-/klasserepr.)
Vedtak: Utsettes.
Oppfølgning: Tas opp på første møte etter sommerferien.

5. Julemarkedsmidler
Referat: Innstillingen ble gjennomgått og diskutert.
Vedtak: Innstillingen vedtatt med endring: Middagsprosjektet justert til "inntil kr 10000".
Oppfølgning: Første møte etter sommerferien.

6. Rapport fra Foreldreforbundetes årsmøte
Vedtak: Utsatt.

7. Eventuelt
a) Brev angående neste års seksåringer (Lilja Ingolfsdottir)
Referat: Det er sendt et brev med ønske om at førsteklassingene ikke blandes med
andreklassingene.
Vedtak: Brevet oversendes skolens styre med anmodning om snarlig svar.

b) Forum-utvalget (Mathias Bolt Lesniak)

c)

Referat: Gruppen har hatt to møter og begynt å utarbeide et forslag for forbedret og spisset
kommunikasjon på nett og gjennom Fredagsbladet. Det er mange konkrete idéer. Dette vil
gjennomarbeides og et endelig forslag vil presenteres etter sommeren.
Oppfølgingssaker til høsten
Referat: Følgende saker følges opp til høsten
● Forum-utvalget
● Kompetanseregisteret
● Lærerpresentasjon på skolens nettside
● Instruksene for de ulike rollene i FAU
● Høringssvar ifm Moen-utvalgets rapport
● Trafikkvakt
● Mobilfri skole

