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Dato: 24.04.2017 

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) 
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Sak 1. Referat godkjent. 

   

Sak 2. Bengt ønsker avklaring ang Fau representanter og trinnkontakter for neste skoleår;  

1. trinn: Både Gry og Ninja ønsker fortsette. Ninja sjekker om hun ev blir den ene av 

representantene fra høstens kommende 1 trinn. Da må det velges en ny for henne. 

2. trinn: Bjarni fortsetter, Carl går ut og Tore Toge er valgt som ny representant. 

3. trinn: Torbjørg fortsetter, Elisabeth går ut. Må velges en ny representant. 

4. trinn: Kjersti fortsetter, Lillian går ut og Gry Farset er valgt som ny representant. 

5. trinn: Mona fortsetter, Grete går ut. Må velges en ny representant. 

6. trinn: Heidi fortsetter, Astrid går ut. Må velges en ny representant. 

7. trinn: Nina og Charlotta går ut. 

- Fau må formidle, ved valg av nye Fau representanter, at man blir valgt for å delta  

aktivt to år, dvs komme på møtene osv i to år. Og at denne overlappingen og 

erfaringsoverføringen er viktig og nødvendig. (altså ikke velges som ”vara”) 

- Ang trinnkontakter må vi formidle at det skal velges minst to fra hvert trinn som har 

ansvar for respektive trinn, fortrinnsvis en representant fra hver klasse.  



- Fau representanter og trinnkontakter må være valgt før sommerferien slik at Fau 

kommer i gang i slutten av august og det finns trinnkontakter som tar ansvar for 

årshjulet på høstens foreldremøte.  

- Bengt sender mail til kontaktlærerne om hvor mange som skal velges per trinn. 

- Trinnenes årshjul; gjennomgang av oppsett på neste møte. Hvor mange 

dugnadsnavn behøves egentlig per aktivitet, jul, påskelunsj, 17 mai osv? 

   

Sak 3.  Evaluering av årsmøtet. Mange positive tilbakemeldinger på foredraget. Nyttige tips 

og råd. Relativt bra fremmøte; 35-40 personer på foredraget. En halvering ca på 

årsmøtet. 

 

Sak 4.  Årshjul; 

- Elevkveld; arrangeres onsdag. Bestilt et par pizzaer færre enn sist da det var til 

overs. Alt under kontroll. 2 og 6 trinn stiller som vakter. 

- Dugnad; 9 mai. Bengt tar opp med elevrådet om det er noe spesielt de ønsker å 

få gjort. Grete og Mona sjekker hva som behøves bli gjort. Ev spyle det som skal 

males helgen før. Bengt har satt malingspannene fra i fjor i kjelleren, kjøpt på 

Coop. Han har nylig merket opp banene på skolegården igjen. Paradis og annet 

må merkes opp på nytt. Skolens renovering går mot slutten, men taket gjenstår. 

Står en container igjen. Elevene deltar i kampanjen mot ”fygeavfall” perioden 8-

12 mai, deler skoleområdet mellom trinnene. Bengt forsøker få organisert at de 

gjør denne dugnaden 8-9 mai.  

- 17 mai komiteen, er i rute. Loddbøkene deles ut i morgen på begge skolene. 

Lyktes få mange fine sponsorpremier i år, og kjekke premier til lekene. Ninja har 

allerede tilbakebetalt diverse utlegg.  

- 17 maitoget; Austrått skolekorps er nr 8, Buggeland skole nr 9 og Austrått skole 

nr 10 i marsjrekkefølgen. Gry tar ansvar for å få Fane og flagg opp til skolen igjen. 

Er alltid litt uro/stress knyttet til 17 maitoget, særlig på de laveste trinnene. Viktig 

å få ut info til trinnkontaktene ang hvordan toget forløper, slik at de kan formidle 

det til de foreldrene som skal følge i toget. Ev gi denne informasjonen på 

foreldremøtene. Oppfordre foreldre til ikke å ta barna ut av toget uten at de som 

følger barna får beskjed. De foreldre som skal følge i toget kunne ev komme 

innom i klassene slik at elevene vet hvem de er. Når toget er ferdig skal man gå 

tilbake til det nummeret hvor man begynte, og foreldre skal kunne finne barna 

sine der. Men det har hendt at man har blitt dirigert videre på festplassen og 

dette ikke har fungert. Lillian mailer alle trinnkontakter og ber dem formidle til 

kontaktlærerne navn og telefonnummer til hvem som følger respektive trinn i 

toget, og at denne informasjonen kommer på ukeplanene før 17 mai. Som en 

tryggingsfaktor for den enkelte familie. 

- Svømmekurs; Carl har søkt kommunen. 

- Sommeravslutning; 1. Og 2. Trinns ansvar. Dato; onsdag 14 juni. Lillian mailer alle 

trinnkontaktene at det arrangeres en felles sommeravslutning da og at de ikke 

trenger arrangere individuelt for det enkelte trinn, dersom de ikke ønsker det. 

 



Sak 5. Uteområdet; Grete har sjekket med kommunen som stiller seg positiv til sponsing fra 

bedrift, med plakett på ev lekeapparat. Denne bedriften vil komme tilbake til ev 

beløp. Så kan Fau legge til oppsparte midler og dette vil bli sett på som en gave. Det 

betyr at vi må være i dialog med kommunen når det gjelder kjøp av ev lekeapparat. 

Kommunen må godkjenne for å forsikre seg om at de i fremtiden kan finne 

reservedeler, kunne vedlikeholde dette.  

 Gry foreslår at vi kan få inspirasjon av Ombo skole sin bruk av gamle bildekk i 

skolegården, som lekeområde. Dekk kan vi få gratis. Skudenes havn har også en stor 

dekkjungel. Må være i samråd med kommunen når/om brakken blir revet for 

eksempel.  

 

Sak 6.  Eventuelt;  

Trafikksikkerhetskampanjen; ikke mottatt noen form for respons fra foresatte. 

Torbjørg formidler følgende til foresatte som stilte spørsmål om sikkerhet og ev 

elevvakter ved overgangsfeltet; Vi anser det ikke som forsvarlig å ha elevvakter ved 

skolens overgangsfelt pga trafikkmengden. Overgangsfeltet er allerede blitt utbedret 

ved høyning og ekstra belysning. Vi har dessuten ikke mottatt noen respons på 

kampanjen vår, altså ingen innmeldt uro fra andre foresatte. Grete vil derimot melde 

inn til ansvarlig enhet ønske om utbedring av overgangsfeltet nærmest 

Austråttbakken, i krysset, da det er veldig uoversiktlig og med stor trafikk. 

Bengt jobber med å få på plass nytt gjerde mot krysset, samt ev gjerde mot 

sykkelveien som ligger mellom skolegården og jordene. 

 

 

  

 

Neste møte, vårens siste, er 29 mai kl 19.00. 

 

24.04.17 Lillian Sørensen 

 

 

 


