
MØTEREFERAT 

FAU-AUSTRÅTT SKOLE 

Skoleåret 2017/2018 

 

Dato: 28.8.17 

Kl.: 19.00 

Sted: Personalrommet i administrasjonen ved Austrått skole 

Til 

stede: 

(1.trinn)  

(1.trinn, vara) Lise Halvorsen 

(2.trinn) 

(2.trinn, vara) Ninja H Haaland 

 (3.trinn) Bjarni Stefannson 

(3.trinn, vara) Tore Tøge 

 (4.trinn) Torbjørg K H Fossum 

(4.trinn, vara) Fredrik Waage 

 

 

 

 (5.trinn) Kjersti Øglænd 

(5.trinn, vara) Gry Farset 

(6.trinn) Mona H Wiig 

(6.trinn, vara) Kari S Christensen 

(7.trinn) Heidi H Flaten 

(7.trinn, vara) 

(inspektør) Bengt Wik 

(SFO) 

 

 
Sak 1.  Presentasjon av FAU og nye medlemmer 

   

Sak 2.  Valg 

  Ny leder: Bjarni Stefannson 

Ny nestleder: Gry Farset 

Ny sekretær: Mona Wiig 

Kasserer: Ninja Iren H Haaland (fortsetter fra forrige skoleår) 

 

   

Sak 3.   Gjennomgang av Årshjulet til FAU   

 

  Planlegging av følgene arrangement prioriteres frem til neste møte: 

 Svømmekurs for 1. og 2. trinns elever. Ansvar: 2. trinn. Ninja tar kontakt med 

Carl for informasjon om tider i bassenget osv. 



 Hei Verden. Skolens solidaritetsaksjon arrangeres i uke 40, åpent hus onsdag 

4. oktober. Ansvar: 5. og 6. trinn, hele FAU må sette av datoen for å hjelpe til 

med organisering av rigging, gjennomføring og rydding. Kjersti innkaller til 

planleggingsmøte for 5. og 6. trinn. 

 Elevkvelder høst og vår. Ansvar: 1. og 7. trinn. Erfaringsdokumenter på hjem-

mesiden, (under FAU/dokumenter) må leses før neste møte.   

 

Sak 4.    Eventuelt 

 

   

 Informasjon fra ledelsen: 

Skolen har nå et mye bedre inneklima, etter store oppgraderinger siste år. 

Det er satt opp nytt gjerde rundt deler av skolegården. 

Hele skolen har blitt malt i løpet av sommeren. 

Brakka ønskes fjernet. 

Det søkes om midler til flere lekeapparater. 

Det har kommet nytt regelverk om skolemiljø, se info på hjemmesiden. 

Nytt av året er ferdighetsprøve i svømming etter 4.trinn. 

Bengt er for tiden konstituert rektor frem til ny rektor tiltrer. Ny rektor blir 

Kjetil Gjerdevik. 

 

 Møtedatoer for FAU fremover: 

25.september, 30.oktober, 27.november, 29.januar, 26.februar, 19.mars og  

30.april 

 

 Viktig i forhold til foreldremøter: 

FAUrepresentantene minner trinnkontaktene om at "Aktivitetsplan for trin-

nene" må sendes rundt og fylles ut på foreldremøtet, dersom dette ikke blir 

gjort.  (Finnes på hjemmesiden). FAUrepresentantene ber om kopi av den ut-

fylte aktivitetsplanen. 

Bengt sender også mail til trinnkontaktene og minner om Aktivitetsplanen. 

 

 Kasserer undersøker mulighetene for å ta i bruk Vipps som betalingsmåte un-

der Hei Verden. 

 

 

Neste møte er 25.september kl 19.00 

 

Referent: Heidi H. Flaten 



 

 

 

 


