
FAU Steinerskolen i Bærum 
 
Referat FAU møte 22.Mars klokken 18-20 
Møterommet i administrasjonsbygget/Låven 
 
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. ), 
(fra kl 1820) 

Vibeke Akse Eng 

Helge Lunde (styrerepr) 
(fra 1830, gikk etter sin 
orientering) 

  

Referat 

- godkjenning referat 25.1.2017 
 -Godkjent 
 -Noen kommentarer ble nevnt, referat rettet.  
- Info fra skolen v Vibeke (forfall) 
 -FAU informert via månedsposten, pga forfall.  
- info fra landsmøte i FAU ( v T-A Svendsen) 
 -Tor A. Var på landsstyret fredag (dato),  
 -Holdt til på Steinershøyskolen  
  -Agenda: -Kulturinnslag 

-Nye lærerutdanning, info om at man jobber i henhold dep. Vedr. Samarbeid  med 
HiOA 

   -OU foredrag om de forskjellige fora (se notat. Fra T.A. 
   -Gjennomgang av håndboka, (blir sendt ut på nytt). 
   -Info fra de forskjellige skolenenes FAU.  
   -Areadnefondet, samarbeid med Foreldreforbundet, Steinerhøyskolen, og ? 

-T.A. sjekker ut hvorvidt vi som FAU er pliktig til å gi av overskuddet, legges frem 
på årsmøtet i mai.  
-Hilde Lengali (leder foreldreforbundet) informasjon ble gitt tilsvarende som det 
FAU fikk da Lengali besøkte FAU. 

- behandling søknader ( se vedlagte) 
 -T.A . informasjon om budsjettsituasjon.  
 -Søknad fra skolen vedrørende Tidskriftet ”Steinerskolen” 
  -Skolen har en forpliktelse steinerskoleforbundet til å dekke dette skriftet til elevene.  
  -Opprinnelig grunnet skolens tidligere svake økonomi at FAU dekket søknaden.  
  -Avveining i FAU om søknaden vedr. Brev som ble sendt høsten 2016.  
   -6 imot, 2 avholden.  
  -Søknad om byggeklosser/lafteklosser 
   -Ja, med forbehold om at skolen er med å organisere.  
  -Sommerfest 
   -4 for 3 imot, 12 000 gis som tilskudd til lærernes sommerfest. 
- Informasjon fra foreldrenes representant i styret på skolen ( v Helge Lunde ) 
 Kort info fra H.Lunde 
  Skolens styre består av 6 medlemmer: Utdrag fra orientering: 

-2 lærere, 2 foreldrerepr, 1 fra kommunen (uten stemmerett), styreleder (ekstern 
person velges av kollegiet) 
  Styreleder: Signe Haver 
 -Skolen har nå mye bedre økonomi etter en skikkelig nedtur for 10 år siden.  

    -Vedlikeholdsprogram på omlag 800 000 kr pr år 
-Cappelenbygget tak 

     -Asfaltering av uteplassen. 
     -Diverse vedlikehold 
    -Lærerne har fått bedre lønn, tilpasset sammenlignbare lærere.  



    -Pensjonsoppryddning.  
    -37,5 årsverk ansatte og totalbudsjett på 27 millioner.  
 
- forberedelser årsmøte 2017, herunder endelig budsjett godkjenning. 
 -Innkalling skal sendes en måned i forveien 
 -Budsjettet må ligge klart, endringer sendes inn til leder.  
 -Årsmøtet avholdes 10.mai. 19.00 
 -FAU møte samme dato 18.-19.00 
  -Helge Lunde stiller på ny periode på valg for skolens styre.  
  -Tor André Svendsen stiller ikke på nytt som leder for FAU. 
   - Innkalling må ut 10.april.  
   - Endelig saksliste må sendes ut til alle 3.mai. 

- Alle FAU representanter må gå tilbake til sine klasser og spørre om aktuelle 
kandidater til begge verv.  

- eventuelt  
 Ingen saker,  
 
 
Eike Ziller-Off, sekr. FAU steinerskolen i Bærum 

 


