
Årsmelding for Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen 2014-2015 

Styret i FAU har dette skoleåret bestått av: 

Ritske S. Huismans, FAU-leder 
Lars Søraas, kasserer 
Ingrid Trætteberg, sekretær 
 

FAUs arbeid og arbeidsrutiner 

FAU har holdt fire møter i høstsemestret og fire 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 steinerpedagogisk kompetanse heving av lærere uten steiner pedagogisk bakgrunn, 
og kvalitetssikring av det psyko-sosiale miljø på skolen.   

Skolens daglig leder Hilde Søraas, og lærer representant Bjørn Rosland Norberg har vart 
tilstede på nesten hver enkelte FAU møte og informert om aktuelle saker. FAU setter stor på 
den innsats.  

 

Sentrale saker/tematikk 

Høsten 2014 arbeidet og diskuterte FAU med saker knyttet SFO i 1. og 2. Klasse.  

FAU har fortsatt fokus på det psyko-sosiale miljø med for eksempel antimobbe strategi og 
handlingsplan ved mobbe saker på skolen.  

• Skolen bruker og er i gang med evaluering av antimobbe program ’Mitt valg’. Skolen 
informerer FAU høst 2015 om resultat av evalueringen.   

• Ikke alle lærere bruker anti mobbe program ved mobbe saker.  
• FAU anbefaler at skolen jobber systematisk med mobbe problemer, bade 

forebyggende, og tiltak når mobbesaker oppstår. For eksempel 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 bedt skolen om tilbake melding hvordan skolen kvalitetssikrer at antimobbe 
program faktisk gjennomføres i hvert klasse.  

FAU har hatt spørsmål om ordensregler i barnetrinn. Skolen kommer med oppdaterte regler 
til høsten.  

FAU organiserer sammen med skolen et foreldre-lærer seminar planlagt for 4. Juni 2015. 
Sentrale tema er innhold og form til foreldremøter, klassekontakters rolle, muligheter for å 
forbedre samarbeid mellom lærere og foreldre.  

FAU har bedt skolen om å bruke mest mulig gift og duft frie rengjøringsmidler.  

 



Regnskap 

FAU hadde følgende saldo 01.01.14 og 31.12.14: 
Konto 01.01.13 467607 
Konto 31.12.13 719000 
Bevegelse 251393 
 

Julemarked 2014 og bevilgninger 

Julemarkedet 2014 ga et overskudd på ca. 220.000,-‐.  

FAU hadde ved starten av året ca. 719.000,- på konto, med Diverse gjeld 52.000. 100.000,- av 
dette settes av til drift av neste julemarked. 565.000 Nok er til disposisjon.  

Det er ikke et mål at FAU skal ha store midler på bok. FAU inviterer derfor søknader for 
kommende året.  

Midlene er bl.a. bevilget til: 

• Sør Afrika prosjekt: kr. 13.000,- 
• Utebenker: kr. 15.387 

 

Landsmøte 

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

 

 

Bergen, 18.05.2015 

Ritske S. Huismans 


