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FAUS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 19/20  
   

Foreldrerådets arbeidsutvalg – Lillehammer steinerskole 

1. FAUs sammensetning 
  
FAU har i skoleåret 2019/2020 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder: Vilde Kamfjord  
Nestleder: Svein Nygaard 
Kasserer: Hilde Sylliåsen 

1. klasse Christina Åberg 
  Vara: 

2. klasse Jon Tølløfsrud Hulberg 
  Vara: Mette Nyseter 
3. klasse  Cecilie Owren 
  Vara: Gyro Knudsdotter 
4. klasse Jon Tølløfsrud Hulberg 
  Vara: Kjell Evensen 

5. klasse Vilde Kamfjord 
  Vara: Lotta Rydell 
6. klasse Svein Nygård 
  Vara: Ann Kristin Larsen 
7. klasse Hilde Sylliåsen 
  Vara: Kristian Strangstad 

8. klasse Øyvind Granaasen Fougner 
  Vara: Kjell Ivar Lønne  
9.+ 10. trinn Liv Ida Eriksen  

  Vara: 

2. FAUs arbeid 

• FAU har i skoleåret 2019/20 avholdt 7 ordinære møter. I tillegg høstens allmøte, samt 
digital avvikling av årsmøte, for å votere over kandidat til valgkomité.  
 
(Valget ble avholdt på digitalearsmoter.no, en plattform utviklet av OBOS og 
teknologiselskapet Unfold. Plattformen gjorde det mulig å gjennomføre årsmøte m. 
valg tross koronarestriksjoner, slik at FAU kunne ivareta tidslinjen satt av styret i fm. 
arbeidet med etablering av nye valgrutiner.) 
 
Daglig leder Marte Fougner, eller andre representanter for skolen, har deltatt på FAU-
møtene dersom det har vært relevant for sakslisten. 
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• Det ble avviklet et samarbeidsmøte med rolleavklaring på agendaen; både hva styret, 

FAU og foreldrerådet angår. 
 
FAU har ønsket å etablere en fast struktur for planlegging og gjennomføring av 
samarbeidsmøte mellom FAU og kollegiet. Dette arbeidet er ikke helt i mål. 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. 

• Som etablert foregående skoleår, er det planen at inntekter fra julemarkedet kan 
brukes i fm noe større investeringer ved skolen; der alle involveres i hva dette skal 
være – både elever, foresatte og ansatte. Det er fortsatt avgjørende at skolens 
ledelse ønsker investeringen. På grunn av skolens plan om utbedring av uteområde, 
ble fjorårets (2019) investerinsdrøm (pizza-/bakerovn), satt i bero for å best kunne 
implementeres i disse planene. Status pt er ukjent. 

• FAU har jobbet for større autonomi for julemarkedskomiteen, der denne står ansvarlig 
for frivillig forankret planlegging og gjennomføring, slik de ønsker det. Mindre plikt, 
mer glede – og større rom for utvikling. Komiteen arrangerte høsten 2019 flere 
verksteder med frivillig oppmøte. Resultatet var svært godt, og det ser ut til at dette vil 
gjentas neste høsten 20.  
 
FAU har foreslått at skolen legger sine «åpne dager» til disse helgene, i samråd med 
komiteen, slik at nye og nysgjerrige foresatte og barn, kan komme på besøk og se 
foreldredrevet aktivitet – og engasjement.  

• Lillehammer Steinerskole har dette skoleåret vært representert i KFU v/ Vilde 
Kamfjord. 

FAU har arrangert/bidratt/deltatt ved følgende arrangementer: 
• Felles foreldremøte 
• Julemarked 
• Deltakelse med 2 delegater på Foreldreforbundets landsmøte 
• Allmøte – digitalt (se under) 
• Vaskedugnad (gjennomført over to helger, en i juni og en i august) 

Koronapandemien som stengte alle skolene fra 12. mars, medførte blant annet at FAU valgte 
å følge kommunens anbefalinger ved. smittevern og generell gjennomføring av både store og 
små arrangement. Dette medførte blant annet at noen planlagte aktiviteter ble avlyst: 

• 17. mai. (I anledning 17. mai produserte likevel FAU en liten film til skolens 
elever/ foresatte og ansatte. Ukjent mottakelse.) 

• Vårdugnad og allmøte (planen var å gjennomføre kombinert middag/møte/
dugnad etter mal fra våren 2019 som fikk udelt positive tilbakemeldinger) 

• Premierefest på avslutningsforestilling 
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Videre har FAU jobbet med rekke saker. De viktigste har vært som følger: 
• Gjennomgang og oppdatering av vedtekter. FAU for skoleåret 17/18 begynte 

arbeidet med dette, som fortsatte skoleåret 18/19 og stagnerte skoleåret 19/20, 
blant annet rundt uenighet knyttet til spørsmål om habilitet og generell 
rolleforståelse knyttet til hvorvidt skolens ansatte og samboere/ ektefeller kan, 
eller ikke kan, sitte i FAU. 
 
FAU fikk en orientering fra Kjersti Kristiengård (styreleder i Foreldreforbundet) 
om vedtekter (jf. referat fra 3. Mars 2020). Forbundet utvikler en mal som det 
kan være hensiktsmessig å bruke som utgangspunkt.  
 
Det er verdt å merke seg at forbundet v/Kristiengård, samt fungerende 
styreleder Cathrine Nordlie, var tydelige på at vår praksis med å ha FAU 
representert i styret, ikke er å anbefale (jf. samme referat), også dette begrunnet 
i rolleforståelse. Forklaring: I styreverv representerer man bare seg selv, ikke en 
gruppe (i dette tilfellet foreldrerådet). «Foreldrestemmen» - som FAU 
representerer - er dog svært viktig inn mot styret. Denne ivaretas av FAU-leder, 
som har møte- og talerett (samt rett til å protokollføres) i styremøtene.  
 
Interimstyret avgjorde i vår, etter anbefaling fra en arbeidsgruppe som utredet 
skolens rutiner for valg av styremedlemmer, at det skulle nedsettes en 
valgkomité, med alle interessenter representert, under ledelse av en uavhengig 
representant. Dette stilte FAU seg bak og foreldrerådet valgte sin representant i 
det digitale årsmøtet.  
 
I år vil det derfor ikke være FAU som velger styrets kandidater, slik vedtektene 
sier. FAU har hatt anledning til å spille inn kandidater til valgkomiteen – på lik 
linje med hele foreldrerådet. Foreldrerådet vil formelt godkjenne innstillingen fra 
valgkomiteen.  
 
Kommende FAU vil måtte følge opp arbeidet med gjennomgang av vedtekter, 
som strandet grunnet koronapandemien 

• Foreldrenes engasjement og eierskap til skolen, har vært tema gjennom hele 
året.  

• «Bussfadder» for førsteklassinger, i påvente av at fadderordningen omfatter 
dem. 

• Samarbeidet med skolen ved. utarbeidelse av gjennomtenkt og langsiktig plan 
for oppgradering av uteareal, og investering av FAUs midler (implementering av 
pizza-/ bakerovn).  

• FAU har støttet deltakelse for en foresatt, på kurs i bygging av bakerovn i 
naturlige materialer. Avtalen er at denne kunnskapen kan deles med skolen, 
dersom skolen ønsker bygging av en slik bakerovn som et tverrfaglig prosjekt 
(også på tvers av trinn) i arbeidet med uteområdet. 
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• FAU har vedtatt at dersom julemarkedkomite ønsker å reise på studietur til 

Hovseter, så dekkes dette av FAU. 

• Arbeidet med tryggere skolevei (busstopp) for elever som kommer fra 
Saksumdalen er ikke i mål. Åpning for samarbeid med Vingar skole (v/ Marte 
Natvig) – som har samme problemstilling. 

• Gjennomgang av FAUs årshjul. 

• Bidratt inn i skolens arbeid med plan for PR/ hjemmeside (Jon) 
• Gjennomgang av roller og rolleforståelse for medlemmer i FAU og skolens styre. 
• Gjennomgang, uten innsigelser, av skolerute for neste skoleår. 
• Skolens håndtering av digital undervisning under nedstengningen.  
• Arbeidet med «Foreldreskole» stoppet opp dette skoleåret, men tas videre med 

Hilde Sylliåsen (som bærer historikken) inn i FAU 20/21. Tanken var en fag-
orientert foredragsrekke ved Litteraturhus Lillehammer, relevant for alle i byen – 
også foreldre utenfor skolen. Kontakt med litteraturhus Lillehammer ble initiert, 
og det er gode muligheter for å etablere samarbeid. Dette bygger på forrige 
FAUs ønske 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. 

3. Økonomi 
FAU er ikke regnskapspliktig. 

Det bør enes om et fornuftig nivå for egenkapital, samt FAUs økonomiske 
«ambisjoner». Erfaringene fra et år med mindre inntekt fra ordinær drift - noe som for 
fremtiden kan bli vanlig, kan ligge til grunn for en slik diskusjon. 

Inntekt julemarked 2019: 32 358,- 
Saldo pr 01.01.20: 72 634,- 

Kostnader (gaver, planter utstyr til dugnad): 5 263 
Saldo pr 30.08.20: 67 371,- 

Lillehammer, 30. august 2020 

På vegne av FAU, 

Leder: Vilde Kamfjord  
Nestleder: Svein Nygaard 
Kasserer: Hilde Sylliåsen 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