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Astrid Seljestad (6.trinn) 

Heidi Hebnes Flaten (6.trinn, vara) 
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Charlotta A.M. Olsen (7.trinn, vara) 
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Sak 1. Forrige møtes referat godkjennes. 

   

Sak 2.               17 mai komiteen tar opp spørsmål fra årets representanter fra Iglemyr; de ønsker at 
overskuddet fra 17 mai arrangementet fordeles på den totale elevskaren/prosentuelt  
per elev (2016 hadde Iglemyr 420 elever og Austrått 320), i stedet for 50/50 som har 
vært praksis til nå. Lillian gir følgende tilbakemelding fra Austrått Fau som de kan ta 
opp til vurdering i Fau Iglemyr; Dersom overskuddet skal fordeles prosentuellt er det 
fra Austråtts side ønskelig med følgende justeringer også; 

- at utgiftene til arrangementet fordeles basert på elevtall (innkjøp av leker, premier, godteposer etc) 
- at antall representanter i komiteen speiler forskjellene i elevantall 
- at antall foreldre som bidrar på 17 mai, på poster, speiler forskjellene i elevantall 
- at lederansvaret for komiteen veksler mellom skolene slik tradisjonen med veksling av taleransvaret 

har gjort 

   

Sak 3.  Årshjul;  

- Årsmøtet blir onsdag 23 mars kl.18.00 tema ”Sosiale medier” ved Tone Varhaug. 

Spørre da om hun har kjennskap til Go Bubble, som skal være et tryggere og 

lukket Facebookalternativ for skoler/elevgrupper. Etter foredrag blir det årsmøte. 



Fau møter kl17.15 for å sette frem stoler. Nina lager ranselpost som distribueres 

av Bengt 14 dager før. Info nett og mobil også.  

- Elevkveld 26 april, kl.17.00-18.30 og 19.00-20.30. 

- Dugnad, felles foresatte og elever, uken før 17 mai. 5 trinn ansvar. 

 

Sak 4.  Eventuelt; 

- Dersom spørsmål dukker opp mellom Fau møtene sender leder ut mail til 

samtlige. Ingen respons anses som enighet. 

- Ninja hatt overleveringsmøte med tidligere kasserer, grovt regnet har Fau 

nærmere 100.000 på konto. 

- Uteområdet; bedrift kontaktet Grete med ønske om å sponse lekeapparat. Grete 

sjekker med Park og Idrett ang regelverk. Dersom kommunen kan bidra med 

grunnarbeidet kan det, sammen med Faus egne midler, bli mulig å realisere et 

større lekestativ. Har nå vært et par uhell ved Moblusen. Bengt sjekker om det 

finnes muligheter for å gjerde inn lekeapparatet. 

- Siden 5-7 klasse nå fikk støtte fra Fau til foredrag ”Tilbake til livet med Simen 

Ålmås” denne uken, må vi holde av midler til noe for de yngre klassene. 

- Alle ser på høringsuttalelsen/skolebehovsplan, og gir ev rask tilbakemelding til 

Grete pga kort tidsfrist. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neste møte er 27 mars kl.19.00 

 

 

 

 

23.02.17   Lillian Sørensen 

 

 


