
Årsmøte Foreldreforeningen, Steinerskolen i Tromsø 

Møtereferat 

Dato: 24/10/2019 
Referent:  Nicolas Serre 

Tilføyelser v/Siv-B. Johansen 

1. Øyvind, nestleder i Foreldreforeningen (FF) introduserer til møtet. 

2. Helga, styreleder, informerer om Skolestyret. 
PowerPoint presentasjon vist frem. 

2 foreldrevalgte representanter sitter i Skolestyret. 3 representanter er valgt av lærerkollegiet. 

En ny vara-representant fra Foreldrene må velges ila. møtet. 

Skolestyret er øverste organ på Steinerskolen i Tromsø. Skolestyret har juridisk ansvar for skolens 
drift, kontroll over økonomi, skolens aktiviteter, innsetting av daglig leder. Skolestyret delegerer 
myndighet til daglig leder i mange av styrets ansvarsområder. 

Helga og Gudmund nevner at ny vara med fordel kan ha kunnskap / erfaring om bygg planlegging 
bygg.  

3. Siv-Bente, skolens daglige leder, informerer om hennes arbeidsoppgaver og pågående saker. 
Siv-Bente ble ansatt til stillingen som daglig leder i fjor, har jobbet ved skolen i 19 år.  

Ledergruppa presentert. 

Skolens og Fritidshjemmets arbeidskraft måles til 26  årsverk, hvorav 19 går til undervisning + 
vaktmester på timebasis (ca. 17 t/uke) + Tromsø eiendomsforvaltning som rådgiver innen bygg- 
forvaltning. 

105 elever ved telledato, stabilt fra i fjor. Fordelingen mellom barnetrinn og ungdomstrinn kan 
variere en del fra år til år. Dette påvirker totalt beløp for offentlig tilskudd, med variasjon erfart opp 
til 1 million NOK. Når flere elever slutter ved overgang mellom barne- og ungdomsskolen, kan dette 
få betydelige økonomiske konsekvenser, da statstilskuddet er høyest for elever på ungdomstrinnet. 

Siv-Bente beretter at økonomien er sunn og bra. Mye penger brukes til vedlikehold av bygget. Taket 
er nå under renovering for NOK 500 000. 2 eller 3 vegger skal også renoveres ila. 2020. 

Sannsynligvis blir det også en stor del av kostnadene relatert til eiendom planlegging / bygging / 
forvalting i fremtiden. Blant annet pga. planlegging av nytt bygg til ungdomstrinnet.  

Det er også noen kostnader i forbindelse med tilrettelegging av skolens drift og bygg til brann-og-
redning-forskriftene. Sakene tatt opp av brann-og-redningsetaten følges opp, og skolen får god 
tilbakemelding. 

I det daglige jobber Siv med administrasjonsoppgaver, personalarbeid, løpende 
oppgaver/henvendelser og oppgaver fra skolestyret, og har stor variasjon i oppgaver, også innenfor 
nybygg-planlegging. 



4. Siv og Gudmund informerer om nybygget. 
Siv og Gudmund viser tegningen av ny ungdomsskole. Dersom reguleringsplanen blir godkjent vil 
bygging innebærer først riving av annekset, gråbygget, samt ett bolighus (nåværende ungdomsskole).   

Byggekostnadene ikke ennå helt tallfestet. Det estimeres derimot at elevtallet må opp i 140 elever 
for å betjene banklånet. Det er derfor spesielt viktig med rekruttering og markedsføring av skolen, og 
at elevene forsetter ved Steinerskolen når de begynner ungdomsskole. 

Veien som går over skoleområdet på østsiden er planlagt stengt for bilkjøring, og tilgrensende tomt 
på nedsiden søkes omregulert til offentlig formål.  

Drøfter ideen om planlegging av ball binge sammen med Foreldreforeningen, gjerne kombinert med 
ute-teater. Hovedhus blir vernet. Nye bygg ønskes moderne, men med preg av det gamle. 

Innspill fra en forelder om at ball binge kan være både inkluderende / ekskluderende. Siv-Bente 
svarer at det stemmer, det må tas stort hensyn til å tilrettelegge områder og muligheter til frilek i 
tillegg. 

I nabolaget: Hvilhaug sykehjem skal også på sikt rives og bygges på nytt. Det skal også igangsettes et 
stort prosjekt for bygging av ny eldreboliger nedenfor skolen, mot sør. 

Ikke sikkert når reguleringsplanen er ferdig. Noen merknader må enda besvares. Håper 
reguleringsplan er ferdig før neste sommer. Hvis alt går bra, kan en byggestart tenkes ila. 2021. 

Andre spørsmål fra forelder: Er det en plan for økt markedsføring og rekruttering i forbindelse med at 
et større antall elever trenges for å skaffe nok midler til nybygget? Svar: Skolen har jobbet svært mye 
med markedsføring de siste årene. Gudmund bekrefter dette og forteller om aktivitetene/ tiltakene. 
Fallende trend i elevantall er stoppet, og de har jobbet med større strategi og langsiktig plan. En ny 
profil er laget, ny hjemmeside, og det skal settes opp skilt.  

Gudmund: Det skjer mye fremdrift på flere plan: nybygg, renovering, etterutdanning av lærere som 
nå får videre opplæring i Steiner pedagogikk her i Tromsø. Positivt for skolen, lærere og foreldre! 

5. Ole Mikalsen, kasserer ved foreldreforeningen (FF) informerer om FF 
Ole viser frem en PowerPoint presentasjon. Informasjon finnes på skolens hjemmeside. 

Medlemmer av FF velges for hver klasse, hvert år. Det er ønskelig at hvert medlem sitter flere år. 

FF sin oppgave er å organisere, skape og støtte aktiviteter som øker trivsel og kvalitet på skolen, samt 
være bindeledd mellom skole og foreldre. FF legger til rette for å tjene inn penger. 

FF organiserer/ koordinerer blant annet: høstmarked, allmøte, julemarked, juletrefest, 17 mai… + 
støtte til klassetur for 4. og 10. 

1 møte hver mnd.  

I det siste har FF jobbet med å få god økonomisk styring. 

Historisk av utvikling av midler er vist frem. FF har en økonomisk buffer på ca. NOK 300 000. Målet er 
å ha et balansert budsjett (penger inn = penger ut). 

Ca. NOK 125 000 i årlig inntekt. Hovedsakelig fra salg, da hovedsakelig fra julemarked. 



Pengene brukes på tur for 10. klasse og 4. klasse (for tiden1500 per elev, per tur), Steinerskolenes 
Foreldreforbund (pliktig deltakelse, skolen har i de siste år overtatt denne avgiften) + andre ting…. 

Høstmarkedet gikk veldig bra i år, både i kvalitet og økonomisk, sammenliknet med tidligere år. 

Hovedsaker: 

2017 – 2018: fokus på markedsføring 

2018-19: fokus på økonomi 

2019-20:  fokus blir på informasjon og dokumentasjon på hjemmeside og i egne arkiv. 

Informerer om kommende julemarked og juleverksted, henviser til ukemelding. Det trenges en 
brannvakt på julemarked, dette skal tas opp ved neste FF møte.  

6. Valg til styret: 
Tatiana foreldrevalgt ny vararepresentant til Skolestyret. Vara for de foreldrevalgte representantene 
Thomas og Mona. 

7. Diverse 
Forelder foreslår at det gis enda større fokus på mat på Fritids. Gjerne kokkeutdannet. Fokus på 
kvalitet, sunnhet og at barna deltar i matlaginga/ prosessen. 

Forelder beretter om høyt lydnivå på Fritids. Mulig med mer lydisolering? 
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