Protokoll fra møte i FAU 18. mai 2017
Til stede: Caroline Åkesson (9.), Snorre Synnestvedt (8.), Anette Ostrø (3A, observatør),
Andreas Bjørndal (5., observatør), Julie Engaas (4.), Mina Meling (2.), Øivind Nergaard (10.),
Ole Giæver (1A), Gianluca Iumiento (1B), (5.), Kirsten Grundt (3B), Lilja Ingolfsdottir (8.), Per
Nordanger (leder), Christian Samuelsen (6.kl), Marcus Knudsen (1A), Mathias Bolt Lesniak
(sekretær).

0. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Referat: Meld inn saker tidlig, så de kan forberedes.
Vedtak: Referatet og innkallingen ble godkjent.

1. Evaluering av Dugnad
Referat: Snorre fortalte. Mye ble gjort og det var ganske bra oppmøte. Gjennomsnittlig var
det fire familier i hver klasse som ikke deltok eller ikke kunne delta på dugnaden. Oppgaver
fordeles til disse.
Vedtak: Tas til orientering
Oppfølgning: Dugnaden bør ikke være så nærme 17.-mai.

2. Rapport fra Steinerskolenes Foreldreforbund (Anette)
Anette har forfall, Utsettes.

3. Forum-utvalget, kort rapport. (Per/Mathias)
Referat: Utvalget møttes på dugnaden og vil arbeide med temaet om informasjon og
nettsider frem mot neste FAU-møte, hvor resultatene så langt vil presenteres.
Vedtak: Tas til orinetreing
Ansvarlig: Mathias

4. Instruksene; evt rapporter/spm. – oppnevne noen til å
arvbeide med valgkomite-instruksen
Referat: Relativt lite har blitt gjort til nå.
Vedtak: 1) Til valgkomiteretningslinjeutvalget ble valgt: Karoline og Christian.
2) Retningslinjene vil vedtas av FAU
Ansvarlig: utvalgslederne
Oppfølgning: Forslag til instrukser fra utvalgene sendes til FAU-mailen innen en uke før
neste FAU-møte.

5. Orientering om aktuelle saker i skolens styre
Referat: Per informerte. Styret er i en overgangsfase, men samtidig i arbeid med mange
viktige saker. Styreleder og enkelte representanter mangler fortsatt. Styret leter også etter en
ny daglig leder. Evalueringsutvalget for skolens organisering ser ut til å gjøre en grundig
jobb. Steinerskoleforbundet har invitert styret til et felles langsiktig arbeid med skolene i
Vestfold og Hurum om å kunne ha seksåringene i barnehagene.Styret har ikke fattet vedtak
om dette ennå
Vedtak: Tas til orientering

Eventuelt
a. Grønn skole – hva skjer?
Referat: FAU vedtok tidligere i år å opprette et idé-utvalg som skal se på hvordan skolen vår
kan bli ”grønnere”. Det er ønskelig med et utvalg som også har representanter fra
lærerkollegiet og elevrådet, og at man ser på miljørelaterte spørsmål på flere nivåer, kanskje
også i forhold til lokal læreplan etc. Det er også naturlig å innhente inspirasjon fra
Foreldreforbiundet og andre skoler.
Vedtak: Møtet foreslo deltakerne Rim Tusvik (foreldrene ) og Aina Aslaksrud (lærerkollegiet).
Utvalget konstituerer seg selv, suplerer selv med ytterligere medlemmer ette behov, og
bestemmer selv hvor bredt det vil arbeide. I løpet av høsten legges det frem et dokument
med forslag og ideer til hvordan FAU og skolen kan arbeide med spørsmålet.
Oppfølgning: Rim Tusvik er i utgangspunktet kontaktperson, og rapporter til FAU underveis.

b. Kunnskapsdatabase
Referat: FAU vil opprette en database med informasjon om kunnskap og kompetanse hos
foreldrene.
Ansvarlig: Mathias

c. Bilder av lærerne
Referat: FAU vil ta bilde av lærerne til publisering på nettsiden sammen med en kort
presentasjon.
Ansvarlig: Marte Garman
Oppfølgning: Jonas sørger for at man setter opp ifm første plandag i august

d. Mobilfri skole
Referat: På oppfordring fra FAU har skolen sett på muligheten for å innføre deponering av
elevenes mobiltelefoner.
Vedtak: FAU ber skolen foreslå en dato for et møte om dette med Ida Tàlos, Per Terje
Naalsrud, Iselin Thulesius, Julie Engaas og eventuelt andre personer med erfaring fra
tilsvarende.
Ansvarlig: Per Terje/Julie
Oppfølgning: Tidlig høst

e. Seksåringssituasjonen
Referat: Situasjonen ble diskutert.
Vedtak: FAU vil undersøke hvordan FAU kan bidra til bedre kommunikasjon mellom skolen
og barnehagen.

