
Referat 
 
Referat fra møte 14.september.  
Tilstede: 
Andrea Bjærke (1.Klasse) Trond Digranes (2.klasse) Agnes Tank Nielsen(3.klasse) 
Cecilie Giørtz(4.klasse) Eike Ziller-Off, (sekr. og 

5.klasse repr. ) 
Ole Morten Karlsen (kasserer 
og 6.klasse repr) 

Bente Eggen (7.klasse) Ronny Jevard (8.klasse) Tor Andre Svendsen (leder og 
9.klasse repr.), 

Kristian Bergem (10.Klasse) Kirsten Borgnes (lærerrepr. )  

Saksliste: 

• Velkommen v/leder  
• introduksjon av nytt styre 
• introduksjon av FAU representanter 
• Økonomi  

o Status ble gjennomgått 
§ budsjett 2016 og forbruk hittil i år inkl. Godkjente og enda ikke 

utbetalte tildelinger 
§ Orientering ved Tor Andre,  

• Ved inngangen år året ca 400 000  
• Nå 280 000 

o Ved utgangen av året vil vi ha et forventet 
budsjettert underskudd på ca 80 000  

• Julemarkedet v/ mail fra Ninon Onarheim (vil fortsette som leder for markedet) 
o  Gjennomgang av mailen v/Tor Andre,  

§ Alle klassene må stille med en julemarkedsrepr.  
§ Mail blir arkivert og legges til 
§ Bhg vurderer å ta over grøtloftet.  

• Gjennomgang og diskusjon om tildelingskriterier for søknader  
o Tildelingskriteriene må gjennomgåes før neste årsmøte, noe uklarheter 

på hva som støttes.   
o Tildeling til drift er ikke innenfor 
o Klassene oppfordres til å søke.  

• Behandling av mottatte søknader 
o Innkomne søknader  

§ Avklaring i forhold til at oppgradering av infrastrukur må gjøres, 
spesielt søknaden om oppgradering av doer.   

§ Digitalt tankekart –  
§ Utstyr til svømmeundervisning 

o FAU innvilger ikke søknader til undervisningsmateriell, digitalt 
tankekart, og svømmeundervisning,  

• Styret formulerer et svarbrev som går i sirkulasjon før 
det sendes.  

• Steinerskoleforeldreforbundet, bør bes på et FAU møte. 
• Tidskriftet ble igjen diskutert kort.  
• Godkjent møteplan 

o 2.11.16,  25.1.17, 22.3.17, 10.5.17 (årsmøte) 
• Eventuelt 



o Kostnadstaket for foreldrebetaling, ble tatt opp av en repr. Styret tar 
kontakt med skolen for en diskusjon om beløpsgrensen er for lav i dag 
sammenlignet med andre skoler i regionen.  

Møtet avsluttet, 1930.  

  

Ref. Eike Ziller-Off 

 


