
Årsmelding for Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen 2013-2014 

Styret i FAU har dette skoleåret bestått av: 

Ritske S. Huismans, FAU-leder 
Lars Søraas, kasserer 
Marit Hjelseth, sekretær 
 

FAUs arbeid og arbeidsrutiner 

FAU har holdt fire møter i høstsemestret og tre møter i vårsemestret. I gjennomsnitt har 2/3 
av klassene vært representert på møtene. FAU oppfordrer også elevråd fra videregående og 
ungdomstrinnet (10. Kl.) til å delta på FAUs møter. De har møte og talerett, men ikke 
stemmerett.  

FAU-leder er styremedlem i skolens styre og rapporterer til FAU. Styret har dette året bl.a. 
diskutert oversikt over bruk av midler til spesial pedagogisk undervisning, 
studiekompetanse i videregående trinn og økt fokus på realfagene, og antimobbestrategi.   

 

Sentrale saker/tematikk 

Høsten 2013 arbeidet og diskuterte FAU med saker knyttet spesial pedagogisk oppfølging på 
skolen.  

• I første omgang har FAU bed skolen om kartlegging og oversikt over behov. Viser til 
referat FAU møte 11.11.13.   

• Skolens spesialpedagogiske ressurser har vært diskutert både i FAU og styret, og er 
fortsatt under arbeid.    

• FAU anbefaler at behandling av spesial pedagogisk behov på skolen profesjonaliseres, 
med for eksempel ansettelse av spesialpedagog i full stilling, automatisk utsending av 
halv års rapporter til foreldre, tidlig innkalling til ansvars gruppemøter,  osv.  

• FAU anbefaler videre arbeid med og evaluering av dette felt (for eksempel 
foreldreundersøkelse).  

FAU har bed skolen om avklaring og synliggjøring av oppnådde studiekompetanse etter 
fullført skole rute.  

• Elevene får generell studiekompetanse ved avslutning av videregående trinn.  
• Elevene har mulighet å velge ekstra realfag (matematikk/fysikk) som gir realfags 

studiekompetanse men dette er ikke veldig populært. Det er pro i dag ikke mulig å 
velge fordypning i kjemi, som er nødvendig for å få den «tyngste» 
realfagskompetansen, som kreves for opptak til bl.a. medisin. 

• FAU leder har tatt det opp i styre, og skolen har bestemt seg for økt fokus på 
realfagene.  

• Studieløp og oppnådde studiekompetanse etter videregående trinn legges ut på skolens 
websidene. 

• FAU anbefaler videre arbeid / oppfølging med økt fokus på og styrkning av realfagene 
på skolen.  



FAU har bed skolen ved daglig leder å gi oversikt over antimobbe strategi og handlingsplan 
ved mobbe saker på skolen.  

• Skolen bruker antimobbe program ’Mitt valg’. Det er ikke avklart at alle lærere bruker 
anti mobbe program ved mobbe saker.  

• FAU har foreslått at skolens ledelse er informert fra første steg ved mobbesaker.  
• Skolens handlingsplan, og strategi ved mobbesaker legges ut på skolens websidene.  
• FAU anbefaler at alle lærere deler ut informasjon om antimobbeprogram og 

handlingsplan ved mobbe saker som del av informasjonspakke på første foreldremøte i 
hver klasse hvert år.  

FAU har arbeidet og diskutert trafikk situasjon ved skolen. Forskjellige muligheter til å 
forbedre trafikksituasjonen ved skolen ble diskutert. Skolen bestemte seg å sette skilt oppover 
veien ned til skolen (men det bør fremdeles gjøres). 

 

Regnskap 

FAU hadde følgende saldo 01.01.13 og 31.12.13: 
Konto 01.01.13 620841 
Konto 31.12.13 467607 
Bevegelse -153234 
 

Julemarked 2013 og bevilgninger 

Julemarkedet 2013 ga et overskudd på ca. 180.000,-‐.  

FAU hadde ved starten av skoleåret ca. 600.000,- på konto. 100.000,- av dette settes av til neste 
julemarked. Det er ikke et mål at FAU skal ha store midler på bok, og vi har bevilget totalt kr. 
359.000,- til forskjellige prosjekter i 2013/14. 

Midlene er bl.a. bevilget til: 

• Skolen nytt lysanlegg og teppe til gymsalen: kr. 300.000,- 
• Skolen lydutstyr til opera prosjekt 8. Klasse: kr. 5000,- 
• Ariadne fondet: kr. 30.000,- 
• Bergen pikekor, tur til Danmark: kr. 9000,- 
• Skolen utstyr friminuttaktiviteter: kr. 15.000,- 

 

Landsmøte 

FAU har ikke hatt mulighet å sende en delegat til Foreldreforeningens landsmøte i år. 

 

 

Bergen, 19.05.14 

Ritske S. Huismans 


