Referat FAU-møte 27.04. 2017
– Foreldreforeningens Arbeidsutvalg, Rudolf Steinerskolen Nesodden
Tilstede: Per Nordanger (FAU-leder), Caroline Åkesson (9kl), Anette Ostrø (3A), Terje Risberg (4.kl) ,
Harald Lie (5.kl), Knut Einar Skjær (7.kl), Øivind Nergaard (10 kl.), Christian Samuelsen (6. kl), Snorre
Synnestvedt (8.kl), Annette Maritvold (7.kl), Gianluca Iumiento (1B), Marius Kolbenstvedt (2.kl), Ole
Giæver (1A), Lilja Ingolfsdottir (8.kl), Kirsten Grundt (3B).
Møteleder: Per Nordanger, Referent: Kirsten Grundt
SAK 0 - Formalia
VEDTAK: Innkalling ble godkjent
VEDTAK: Godkjenning av protokoller (tre siste, sendt på e-post med innkalling).
Justering av dagsorden: Evaluering av årsmøte i foreldreforeningen før sak 1.
Sak 2 ble byttet med sak 1 så Tore kunne slippe til tidligere for en orientering om foreløpig tildeling
av julemarkedsmidlene.

SAK 0-1 Evaluering av foreldreforeningens første årsmøte
Ny praksis med årsmøte i foreldreforeningen. Dette ble gjennomført på god måte og representer en
«ny tid» mht åpenhet og deltakelse i skolens virke.
Oppmøtet ble oppfattet som bra, der 84 stemmeberettigede møtte. Det har kommet en rekke
innspill til gjennomføringen av hvordan foreldrenes representanter til styret ble valgt. Selv om
forretningsordenen var sendt ut på forhånd, med instrukser for hvordan stemmegivningen ville
foregå, må man allikevel regne med at det er foreldre/stemmeberettigede tilstede som ikke har lest
denne. Det er derfor nødvendig å gå igjennom hvordan valget vil foregå, slik at det kommer enda
tydeligere frem hva man stemmer på når og de ulike konsekvensene av det man stemmer ja eller nei
til (for eksempel om det er slik at det blir individuell avstemming hvis man stemmer nei til en
innstilling av en hel gruppe osv.). Det er flere som har ytret ønske om en kort presentasjon av
kandidatene samt en redegjørelse fra de ulike kandidatene om deres motivasjon til å stille til valg.
Det ble diskutert om man i fremtiden skulle kombinere dette årsmøtet med et annet arrangement
for å trekke flere medlemmer. Det har for både skole og foreldre vært en veldig spesiell situasjon ved
i vinter som har ført til et særskilt engasjement for skolens virke og som det er et ønske å bevare.
Det uformelle «Kaffe-møtet» i etterkant av årsmøtet var populært, og ga foreldre mulighet til å
spørre representanter fra både FAU, styret og organisasjons-utvalget om de prosessene som pågår
ved skolen nå.

SAK 1 Høringssvar vedrørende nye vedtekter for stiftelsen
Styret har vedtatt nye vedtekter, som skal på høring til FAU og kollegiet, før de endelig vedtas av
styret. Den største endringen er at det nå foreslås et 3 + 3 forhold mellom representanter fra
lærerkollegiet og foreldrene, i tillegg til en styreleder som skal være ekstern.
Høringsinnspill fra FAU:
• FAU mener at endringen styrets sammensetning, med like mange foreldre- som
lærerrepresentanter, og ekstern styreleder, er i tråd med Steinerskoleforbundets anbefaling , og en
viktig forbedring.
• Tidspunkt for valg av styrerepresentanter fra Foreldreforeningen og Kollegiet bør holdes på samme
tid av året, og de nyvalgte medlemmene bør tiltre samtidig. Ettersom Foreldreforeningen velger sine
representanter på Årsmøtet som holdes på våren og senest i utgangen av mai, foreslår vi at
Stiftelsens styres vedtekter sier noe om dette og at også Kollegiets representanter velges i samme
tidsrom
• Maksimal funksjonstid bør settes til 4 år.
FAU-leder sender et høringssvar innen neste styremøte, 8.mai.
SAK 2 Tildeling av julemarkedsmidler- Foreløpig gjennomgang
Tore redegjorde (på vegne av komiteen som består av Tore, Mina og Marius) for de innkomne
søknadene for tildeling av julemarkedsmidler. Da flere tidligere prosjekter det har vært tildelt penger
til ikke har blitt realisert er det en større sum for tildeling i år enn tidligere. De innkomne søknadene
er i sum vesentlig lavere enn det som er tilgjengelig for tildeling, Komiteen tar kontakt med noen
aktuelle søkere for å vurdere en utvidelse av prosjektet.
Det ble foreslått å bevilge penger til toalettene i paviljongen som nå fungerer som førsteklasserom.
Toalett-situasjonen der oppleves av mange som lite tilfredsstillende. Det var enighet i FAU om at
dette faller inn under skolens generelle vedlikehold og at julemarkedsmidlene skal primært ikke gå til
denne typen oppgraderinger.
VEDTAK: FAU henvender seg til skolen vedrørende toalettsituasjonen i paviljongen. Komiteen får
fullmakt til å utlyse en forlenget frist, og/eller innhente aktuelle prosjekter som tidligere er innvilget,
men hvor midlene er trukket tilbake pga. manglende gjennomføring.
SAK 3 Utvalg for å vurdere ev behov og form på et forum for alle som er tilknyttet skolen.
Det har kommet innspill til FAU om det er ønskelig med et informasjons- og debattforum for skolens
foreldre. Dette forslaget kommer i kjølvannet av erfaringene rundt vinterens kommunikasjon mellom
skole og hjem som av flere ble oppfattet som selektiv og upresis og som førte til egne
publiseringsfora på nettet. Et forum som fungerer som en offentlighet for de som hører til skolen
vil være et bidrag til demokrati og åpenhet. Samtidig kan det være en rekke betenkeligheter rundt et
slikt forum i FAUs eller skolens regi, og en en betydelig redaktøroppgave å forvalte dette på en god
måte. Det ble også diskutert interessen og behovet for noe slikt i «normale» tider.

VEDTAK: Et utvalg nedsettes for å levere FAU en betenkning om prinsipielle og praktiske sider ved
et slikt nettbasert forum. Sten Steensen (ansvarlig for journalistutdanningen ved HiO) og Mathias B.
Lesniak har sagt seg villig til å delta. Per rekrutterer et medlem til, og legger frem et forslag til
avgrensning av oppgaven.

SAK 4 Utvalg for å lage/fornye instrukser for:
Følgende instrukser skal være klare i løpet av skoleåret og vedtas av FAU:
Økonomiansvarlig (Tore, Trond Maritvold og Camilla Solland)
FAU- og klasserepresentanter; valg og virke (Annette og Marcus)
Julemarkedsansvarlig (Tore, Trond Maritvold og Camilla Solland)
Sekretær/Leder/Nestleder (Kirsten og Lilja)
Valgkomité (ansvarlige velges på neste møte)

SAK 5 Eventuelt
Dugnaden- Snorre har full kontroll. Har fått liste fra vaktmester om hva som må gjøres. Alle som har
spesiell kompetanse i dugnadsrelaterte sysler (snekring, muring mv) bes ta kontakt med Snorre enten
forut eller på selve dugnadsdagen. Snorre sender ut listen over hva som må gjøres.
Trafikkvakt - Trafikkvaktopplegget har fungert veldig bra. Det har vært godt oppmøte og til glede for
både bilister og fotgjengere. Det har vært gjennomført nå etter jul, vinter og påskeferie og tanken er
at dette skal fortsette etter hver ferie fremover.
Harald trer av etter sommeren og overbringer materialet til FAU og neste som overtar dette ansvaret.
UFF conteintere – Det har vært gjort henvendelser til kommunen vedrørende fjerning/flytting av UFF
conteinere på parkeringsplassen. Det har ikke kommet noen tilbakemelding, og Annette følger dette
opp.
Rapport fra Steinerskolens foreldreforbund – v/ Anette - utsettes til neste møte
LISTE OVER AKTUELLE SAKER TIL NESTE MØTE
• Evaluering av Dugnad
• Instruksene; evt rapporter/spm. - og finne noen til som kan jobbe med valgkomite-instruksen
• Rapport fra Steinerskolenes Foreldreforbund
• Julemarkedstildelinger (?)
• [Grønn skole – hva skjer?]
NESTE FAU-MØTE Torsdag 18/5

