
MØTEREFERAT 

FAU-AUSTRÅTT SKOLE 

Skoleåret 2016/2017 

 

Dato: 27.03.2017 

Kl.: 19.00-20.00 

Sted:  Personalrommet på Austrått skole 

Til 

stede: 

Gry Tone Johansson (1.trinn) 

Ninja Iren H. Haaland (1.trinn) 

Carl Einar Hemsen (2.trinn) 

Bjarni Stefannson (2.trinn, vara) 

Elisabeth Heigre (3.trinn) 

Torbjørg K.H. Fossum (3.trinn) 

Lillian Sørensen (4.trinn) 

Kjersti Øglænd (4.trinn, vara) 
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Grete Dahle(5.trinn) 

Mona Wiig (5.trinn, vara) 

Astrid Seljestad (6.trinn) 

Heidi Hebnes Flaten (6.trinn, vara) 

Nina Håland Sævik (7.trinn) 

Charlotta A.M. Olsen (7.trinn, vara) 

Bengt Wik (inspektør) 

(SFO) 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

 
Sak 1. På forrige møtes referat var det feil dato for årsmøtet. Rett dato er 29.03. Ellers 

godkjent. 

   

Sak 2.  Info fra SU-møte ved Gry. Se eget referat. 

   

Sak 3.  Årshjul; 

- Årsmøtet; onsdag 29.03. Nina har sendt ut ranselpost og skolen har sendt ut 

smspåminnelse. Bengt kontakter foredragsholder Tone Warhaug, sjekker hva hun 

trenger for gjennomførelse av foredraget, og ordner dette. Alle fra FAU møter en 

halv time før for å sette ut stoler. 

- Uteområdet; Bjarni har sendt søknad (frist forrige uke)til SR Bankstiftelsen. De 

hadde nå fokusområder Idrett og Kultur. Så han søkte om støtte til ballbinge, 

med overskrift ”uorganisert idrett”. Skulle vi få midler forutsetter det 

dugnadsinnsats. I juni (til sept) åpner Gjensidige stiftelsen for søknader. Viktig å 

få sendt søknaden innen ferien ellers blir det for knapt med tid. Skolen tenker 

søke om å få revet brakken siden elevtallet krymper, ikke samme behov for den, 

og den er gammel og slitt. Dersom den rives blir det viktig å få gjort en mer 



helhetlig planlegging av ev lekestativer etc. Vi ønsker fortsatt få på plass midler til 

et større aktivitets/lekeapparat.   

- 17 mai komiteen, under kontroll. Kjersti holder på å få siste bitene på plass 

sammen med korpset og Iglemyr for å få trykt opp programmet. Iglemyr Fau 

ønsket en prosentuell fordeling av overskuddet fra 17 mai. Dermed godkjente de 

også vårt forslag om ansvarsfordeling. Dvs; Overskuddet deles per elev, og ikke 

lenger 50/50 som gjort tidligere (Iglemyr har i år 464 elever, Austrått 290), 

kostnadene deles tilsvarende, lederskapet alternerer mellom skolene knyttet til 

taleransvaret (Austrått stiller med leder og to 7 klassetalere i år, Iglemyr neste år 

osv), antall personer i komiteen skal speile ev forskjeller i elevtall, det samme skal 

antall foresatte som står på post 17 mai gjøre. Bengt ordner utdeling av 

loddbøker og noen fra komiteen henter penger underveis i salgsperioden. Sette 

felles dato for begge skolenes start av loddsalg. 

- Svømmekurs; Lillian sjekker med Carl; han har allerede søkt (søknadsfrist er 1.4.)  

- Elevkveld; 26 april. Nina og Ninja ansvar. Bare sette opp vakter fra 2 og 6 trinn sa 

1 og 7 trinn tok vaktene i høst. Trenger ikke så mye gele som sist, da det ble 

rester. Ev be om fruktglass i stedet/også. Betaler pizzaen kontant så det ikke blir 

problemer som sist da fakturaen ble sendt feil.  Sette dato neste gang når vi vet 

nærmere ang årsmøtet. 

 

Sak 4.  Ranselposten om trafikksikkerhet; ikke kommet noen tilbakemeldinger. 

 

Sak 5.  Eventuelt; 

- Ninja går til innkjøp av 3 pengeskrin til oppbevaring av veksel i stedet for  

isboksene. 

- Enighet om at når man sitter med i FAU trenger man ikke sette seg opp på 

oppgaver på det enkelte trinns årshjul. Dette formidles videre til trinnkontakter 

og til informasjon knyttet til årshjulet.  

- Diskusjon hvordan man skal sikre god innføring til trinnkontakter ang årshjulet. 

Gry kontakter Bengt før sommeren for å få navnene på nye trinnkontakter for 1 

trinn. Så kan man arrangere et møte med dem før de har første foreldremøte på 

høsten.   

- Bengt ber om gjennomgang av hvem som fortsetter i Fau til høsten. Ser foreløpig 

slik ut; Gry, Ninja, Bjarni, Torbjørg og Kjersti har 1 år igjen. Carl (?), Elisabeth, 

Lillian, Grete (?), Mona (?), Heidi (?), Charlotta, Astrid og Nina slutter til 

sommeren. 

 

 

  

 

Neste møte er 24 april. 

 

27.03.17 Lillian Sørensen 


