
FAU Steinerskolen i Bærum 
 
Referat fra FAU møte 20.September klokken 1930-2130 
 
Møterommet i administrasjonsbygget/Låven 
 
Mari Dalby  (1.Klasse) Andrea Bjærke (2.Klasse) Trond Digranes (3.klasse) 
Agnes Tank Nielsen(4.klasse)  Petter Nyhagen 

(5.klasse) 
Eike Ziller-Off, (sekr. og 6.klasse 
repr. ) 

Ole Morten Karlsen (kasserer 
og 7.klasse repr) 

 Grethe Friis 
(8.klasse) 

Ronny Jevard (9.klasse) 

Henrik Marstrander (10.klasse 
repr.), 

Vara: Hulda Haugen 
Kirsten Borgnes (lærerrepr. ) 

Vibeke Akse Eng (Skolens 
ledelse) 

Thor-Andre Svendsen (Leder)   

 

Saksliste: 

• Godkjenning av referat fra FAU møte 10.05.17, protokoll fra årsmøtet samme dag.  
• Referat godkjent, FAU ber om at fremtidige referat blir mer utfyllende, FAU er ”kollegiale” 

og referatet blir sendt ut på epost til representantene som fyller ut og kommenterer. 
Referatet blir godkjent på mail før det blir lagt ut på skolens nettsider.  
 

• Ledervalg: 
Thor-Andre Svendsen er valgt som leder av årsmøtet inntil ny leder overtar. Det var på 
årsmøtet ingen kandidater som var villig til å ta på seg denne jobben. Petter Nyhagen – 
har i ettertid blitt forespurt og sagt seg villig til å stille. Th.-A. Svendsen fortsetter inntil ny 
leder overtar fra desember. FAU valgte ny leder Petter Nyhagen.  

 
• Aktuelt fra skolen 

Vi diskuterte de obligatoriske barnevakten kursene, skolen er veldig positiv og vil invitere dem 
igjen eventuelt også i enkelte klasser som mer dypdykkkurs. Vurderes som årlig tiltak?  

 
• Søknader som er innkommet. Pt. 1 søknad på 10.000 kr til orkestertur for kammerokesteret.  

Godkjent på mail på forhånd. Orkesteret sender takk.  
 

• Julemarkedet, info og oppdatering  
– alle klassene har oppnevnt en julemarkedsrepresentant.  

Ninon har sitt siste år som sjef for markedene. FAU må gjøre en innsats for å finne 
etterfølgere til hele hovedkomiteen. Særlig utegruppa trenger også flere folk.  

 
• Budsjett / økonomirapport 

FAU har stor overskudd.  Skolehagen står på vent, FAU vil at det skal bli fortgang i dette 
arbeidet siden det er gitt tilslutning til støtte for oppgradering av stedet. FAU foreslår å 
hente inn en entreprenør som kan gjøre grunnarbeidene raskt.  
Julemarkedet trenger en del oppgraderinger av utstyr.  Th.Andre tar dette videre med 
Ninon.  

 
• Eventuelt: 

• Foreldreforbundet: Th.Andre Svendsen har vært på styremøte 1.september som vara.  
Bærum representerer alle steinerskolene i Osloregionen.  

Saker: revisjon av læreplaner 
Lærerutdanning, det er for få studenter på denne utdanningen, men det 
jobbes med et samarbeid med høyskolen i Oslo 
Felleslærerstevne 
Økonomi,  
Se eget referat sendt ut av Th. Andre Sv.  



• Foreldrebetaling og skolens attraktivitet.  
FAU diskuterte enkelte momenter knyttet søskenrabatt og inntekstgrensen for 
redusert foreldrebetaling. Th.Andre Svendsen og Petter Nyhagen tar drøftingen videre 
til Skolens ledelse. 

 
 
 
 
 
Eike Ziller-Off, sekr. FAU steinerskolen.  

 


