
MØTEREFERAT  

FAU-AUSTRÅTT SKOLE  

Skoleåret 2017/2018  

  

Dato:  27.11.2017  
 

Kl.:  19.00-20.00  
 

Sted:   Personalrommet ved Austrått sko le  

Referent  Gry Tone Johansson 
 

Til 

stede:  
Bengt Wik  

Bjarni Stefansson  

Cecilie Espeland Klovning  

Gry Farset  

Gry Tone Johansson  

Kari S. Christensen  

Kjetil Gjerdevik 

  

  Kjersti Øglænd  

Lena Byre Olsen  

Lise Halvorsen  

Ninja Iren Haugen Haaland  

Tone M.L. Meling  

Tore Tøge  

  

  

1. Møtereferat fra sist møte ble godkjent og legges ut.  

2. Rektor: 

Kort presentasjon av seg selv.  

Kort presentasjon om visjon videre og kollektive endringer. Felles retningslinjer på alle trinn, 

inkludert foreldre. Trygghet, trivsel og læring som grunn elementer. Fullstendig presentasjon 

kommer på foreldremøte han har innkalt til på onsdag.  

3. Årshjulet:  

Ninja har sendt mail til alle trinnkontakter ang midler.  

Innspill fra alle i FAU ang kontakt mellom FAU og trinnkontakter: 

- Kontakt, liste og info må være tydeligere.  



- Trinnkontaktene må minne foreldre på hva de har satt seg opp på i årshjulet.  

- Rektor vil være tilstede. Han tenker han vil være med på oppstart av FAU møtene, og går 
etter en stund på kontoret sitt. Dette for at alle skal ytre sin mening uten han tilstede.  

  

4. Elevkveld, evaluering.   

Det er skrevet eget referat fra elevkveld gruppen.  

Det var i år premiering. Det har vi tidligere gått bort i fra.  

Utfordringer med 7. trinn. Det diskuteres hvordan dette ble gjort. Vi måtte fotfølge flere av 

elevene, noen mener dette ikke er verdig. Med tanke på andres sikkerhet og trivsel konkluderes 

det med at dette var og er nødvendig. Må tas opp før neste elevkveld.  

 

Det foreslås om vi kan høre med elevrådet om noe av tilbudet vi har bør endres og eventuelt 

spør de «fotfølgte» hvilke tilbud de ønsker.  

 

5. Julegudstjeneste  

FAU har tidligere stemt at dette er et tilbud vi vil skolen skal ha. Bengt har prøvd å komme i 

kontakt med Presten, en har ikke fått noen tilbakemelding. Dette er jo tradisjon så regner med 

det skal være i orden.  

Det er 10% som ikke ønsker å delta på julegudstjeneste. De får et annet tilbud på skolen.  

   

6. Uteområdet/midler 

Bjarni skal søke SR-bank om midler til uteområdet. De har en kampanje nå hvor 

skoler/foreninger kan søke om opptil 60 000 kr. Apparatet vi ønsker oss koster ca dobbelt så mye 

så vi foreslår å søke hvor vi kan «mache» beløpet. FAU har penger på bok som eventuelt kan 

brukes.  

Det er også ytret ønske om sykkelstativ og sandkasse til 1. klasse.  

Vi har fått avslag fra Gjensidige.  

Dersom vi ikke får fra SR-bank bør vi sette i gang innsamling slik at vi kan få noe nytt på store 

siden.  

    

7. Eventuelt  

Ingen hadde saker å melde.  

  


