
MØTEREFERAT 

FAU-AUSTRÅTT SKOLE 

Skoleåret 2016/2017 

 

Dato: 29.05.2017 

Kl.: 19.00-20.00 

Sted:  Personalrommet ved 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) 

 

Fylte ikke i tilstede listen dette 

møtet/Lillian Sørensen 

 

 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) 

 

 
Sak 1. Forrige møtes referat godkjennes. 

   

Sak 2.    Orientering fra SMU møte, se eget referat. 
   

Sak 3.  Erfaringer fra 17 mai og dugnad 

- 17 mai arrangementet gikk bra. Barna fornøyd med premiene på lekene. 

Lotteriet hadde mottatt mange fine sponsede premier. 17 loddbøker ble 

returnert som følge av at Bengt sendte meldinger til de som ikke hadde levert inn 

bøkene. 

- Ev dugnad til høsten settes på vent, se det an etter sommeren. 

 

Sak 4. Årshjulet; gjennomgang av årshjulet gjøres på augustmøtet; oppdatere årshjulet ifht  

hvor mange foresatte på føres opp til den enkelte aktivitet etc.  

 

Sak 5.  Eventuelt/diverse informasjon 

- Altona har vært på skolen for observasjoner.  

- Rektors vikariat blir ikke forlenget fra juli/august. 



- Observert flere hendelser på moblusen. 

- Elevrådet ønsker at det ringes ut til friminutt. De har også ønske om vennebenk, 

hvis noen trenger noen å leke med kan de sette seg der og noen tar kontakt.  

- Skolens fokusområde; klasseledelse 

- Endre ordensreglemanget når det gjelder fravær. 

- Bydelsutvalget; skal ikke bygges kirke ved Riaren på nåværende tidspunkt. 

- Lovendring ifb mobbing; lovfestet krav til nulltoleranse. Reaksjon skje innen fem 

dager. Skal kunne evaluere skolens plan mot mobbing. Åpnes mulighet for klage 

direkte til fylkesmann. 

- Neste SU møte, gjennomgang av resultatvurdering 2016 Austrått skole, trivsel 

god og stabil, fravær 2,69 %. Sfo scorer på trivsel. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neste møte er 28.08.17 kl.19.00 

 

 

 

 

28.08.17   Lillian Sørensen/Bjarni Stefansson 

 

 

 


