FAU S ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 18/19

Foreldrerådets arbeidsutvalg – Lillehammer steinerskole
1. FAUs sammensetning
FAU har i skoleåret 2018/2019 hatt følgende sammensetning:
Leder: Vilde Kamfjord
Nestleder: Svein Nygaard
Kasserer: Kasper Val Larsen
1. klasse

Jon Tølløfsrud Hulberg
Vara: Mette Nyseter

2. klasse

Kasper Val Larsen
Vara: Gry Ødegård

3. klasse

Jon Tølløfsrud Hulberg
Vara: Kjell Evensen

4. klasse

Vilde Kamfjord
Vara: Lotta Rydell

5. klasse

Svein Nygård
Vara: Ann Kristin Larsen

6. klasse

Hilde Sylliåsen
Vara: Kristian Strangstad

7. klasse

Semund Svelle
Vara: Anne Therese Engesveen

U.trinn

Hanne Fehn Dahle
Vara: Holgeir Klausen

2. FAUs arbeid
FAU har i skoleåret 2018/19 avholdt møter hver måned, endelig 9 totalt.
Daglig leder Marte Fougner, og ved hennes fravær en annen representant fra skolen,
har deltatt på FAU møtene.
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Inneværende skoleår har FAU foreslått at inntektene fra julemarkedene kan brukes til å
gjøre litt større investeringer som er ønsket av både elevene og skolen. Forslag til
investeringer kan komme fra alle (elever, foresatte og kollegiet) og avgjøres etter
diskusjon i FAU, i samarbeid med elevrådet.
Det er avgjørende at skolens ledelse ønsker investeringen.
I løpet av året har FAU og skolen kun hatt ett samarbeidsmøte. Det kan synes
hensiktsmessig å etablere en fast struktur for samarbeidsmøtene, med tilhørende
forventningsavklaring. FAU vil søke å etablere en form på disse, da slike møter har
potensiale til å være vesentlige for samarbeidet mellom FAU og skolens ledelse.
Det er for øvrig tett dialog mellom FAU og skolens ledelse.
FAU har arrangert/bidratt/deltatt ved følgende arrangementer:
•

Julemarked

•

Deltakelse med 2 delegater på Foreldreforbundets landsmøte

•

Allmøte

•

17. mai (senere)

•

Premierefest på avslutningsforestilling (senere)

Videre har FAU jobbet med rekke saker. De viktigste har vært som følger:
•

Hvordan kan vi styrke foreldrenes engasjement og eierskap til skolen, har vært
tema gjennom hele året.

•

Etablering av «investeringsfond» av inntekter fra Julemarkedet er en måte. Alle
jobber mot et felles mål.

•

Etablering av «Foreldreskole», en fag-orientert foredragsrekke ved Litteraturhus
Lillehammer, relevant for alle i byen – også foreldre utenfor skolen.
FAU ønsker å gjøre skolen og pedagogikken mer kjent, at flere skal vite at
Steinerskolen er et godt alternativ. FAU mener at faglig forankret – og
tilgjengelig – opplysning til byens befolkning, kan bidra til dette; fortrinnsvis fra
ikke-Steinerinitiert forskning.

•

Forslag om tiltak ved. større grad av forutsigbarhet for foreldre i fm. roller og
forventninger tilknyttet arrangement ved skolen.

•

Initiert samarbeid med skolen ved. utarbeidelse av gjennomtenkt og langsiktig
plan for uteareal (for implementering av bakerovn jf. forrige punkt).

•

Jobber for tryggere skolevei (busstopp) for elever som kommer fra
Saksumsdalen. Ikke i mål, men fortsetter på saken.

•

Gjennomgang av FAUs årshjul.
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•

Bidratt inn i skolens arbeid med plan for PR/ hjemmeside.

•

Bidratt i arbeid med strategi for rekruttering.

•

Gjennomgang, uten innsigelser, av skolerute for neste skoleår.

•

Videre ønsker FAU å ha en gjennomgang av vedtektene. Forslag til endringer vil
da sendes ut til foreldrerådet, og vedtatt i løpet av høsten.

3. Økonomi
FAU er ikke regnskapspliktig, men vi håndterer vanlige regnskapsprinsipper i
bokføringen. Økonomien presenteres derfor for kalenderåret 2018, og ikke for skoleåret
2018/2019.
Ved starten av 2018 hadde FAU kr 67.934,- på konto.
Omsetningen i 2018 var på kr 40 492,- (kr 7 734,- på 17. mai og kr 32 758,- på
julemarked), og kostnadene var på kr 48.564,Kostnadene er det blant annet investeringen i huskestativ, deltakelse på årsmøtet i
foreldreforbundet, samt André Bjerke-forestillingen, sommer 2018.
FAU hadde et negativt resultat på 7.083 kroner
og saldo per 30.04.2019 er på kr 59 862,-

Lillehammer, 30. april 2019
På vegne av FAU,
Leder: Vilde Kamfjord
Nestleder: Svein Nygaard
Kasserer: Kasper Val Larsen
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