
MØTEREFERAT 

FAU-AUSTRÅTT SKOLE 

Skoleåret 2016/2017 

 

Dato: 30.01.2017 

Kl.: 19.00-20.00 

Sted:  Håndarbeidssalen 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) 
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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. Forrige møtes referat godkjennes. 

   

Sak 2.  Info fra SMU-møte ved Grethe. Se eget referat. 

   

Sak 3.  Årshjul; 

- 17 mai komiteen, 3 og 4 trinns ansvar. Lillian kaller inn til første planleggingsmøte 

(en mandag) for representanter fra Austrått og Iglemyr skole.  

- Årsmøte i mars, 7 trinns ansvar. Eventuelt tema ”sosiale medier” ved Tone 

Varhaug, kommunen. Nina kontakter henne, tidspunkt; en onsdag da gymsalen 

er ledig. 

- Svømmekurs, 1 trinns ansvar. Vårkurset er godt i gang. Søke for neste år i mars. 

- Elevkveld, i mars måned. Sette dato neste gang når vi vet nærmere ang årsmøtet. 

- Vårdugnad, ansvar 5 trinn. Gjennomføre en større dugnad på uteområdet, 

foresatte og elever, før 17 mai. 

- Siste skoledag er 23 juni. Felles skoleavslutning i uken før. Være ute i god tid med 

dato og invitasjon, avgjøres på aprilmøtet. 

 

 



Sak 4.  Eventuelt; 

- Torbjørg har blitt kontaktet av foresatte i tredje trinn. Forespørsel om Fau kunne 

ta opp/belyse trafikksikkerhet for elevene på skoleveien, og hvorvidt 

elever/foreldre skal stå vakt ved overgangsfelt om morgenen. Iglemyr skole 

praktiserer elevvakter/skolepatrulje ved overgangen ved Røde Korshuset. Dette 

har tidligere vært oppe til diskusjon i Fau, da ønsket man ikke sette inn 

elevvakter. Siden den gang har overgangsfeltet ved skolens parkering blitt 

opphøyet og ekstra belyst. Tilsvarende er gjort ved annet overgangsfelt på 

Austråttveien. At veien ble forkjørsvei skal også virke positivt for myke trafikanter 

da sjåførenes fokus er mer rettet fremover enn ved vikepliktsvei. Fau ser 

utfordringer ved parkeringsplassen/av og påstigningssonen, manglende fortau 

fra Pizzabakeren i retning skolen. Samt krysset Austråttveien/Austråttbakken. 

Grethe tar med ønske om ekstra belysning av overgangsfeltet i sistnevnte kryss til 

neste møte i Bydelsutvalget. Skolen har i øvrig ikke mottatt tilbakemeldinger på 

farlige situasjoner. Skolen og Fau vil sammen gjøre et løft for å synliggjøre 

spørsmål knyttet til trafikksikkerhet og skolevei. Ev kunne politiet inviteres til en 

sikkerhetsaksjon. I første omgang lager Torbjørg en skisse på et skriv som skal 

kunne gis til samtlige elever og foresatte.  

- Riaren; Gry informerer at Fylkesmannen har lagt inn innvendinger, som styrker 

aksjonsgruppens argumentasjon, i saken om kirkebygget ved Riaren. Man vil 

separere sakene svømmehall og kirkebygg slik at svømmehallens byggeprosess 

ikke forsinkes av en eventuell endring av kirkebyggets beliggenhet. 

- Renoveringen av skolen; ikke kommet negative reaksjoner på støy/miljø under 

byggetiden. Mulig at renoveringen ferdigstille innen utgangen mars måned. 

Bengt håper han får gjennomslag for maling av fasaden.  

- Austrått oppvekstforum er for tiden lagt på is pga ”primus motor” er opptatt 

med andre oppgaver.  

 

 

 

 

  

 

Neste møte er 20 februar 2017 (pga vinterferie uke 9).  

 

 

 

 

02.02.17 Lillian Sørensen 

 


