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

2. Årshjulet: 

Hei Verden:  

Godt oppmøte fra FAU og gjennomføringen gikk veldig bra. Det vil bli laget et nytt erfaringsnotat. 

Elevkveld 15/11 

Ønsker å endre litt på konseptet og tone ned fokus på snop. Alt er i rute. 
Innbydelse er sendt ut og det ligger informasjon på skolens hjemmeside. 
  
3. Elevundersøkelse 
For elever på 5., 6.og 7.trinn. Ble gjort en grundig vurdering av skolen og FAU i fjor. Kontinuitet i 
spørsmål er viktig for å kunne se eventuell endring. Bruker de samme spørsmålene i år som i fjor. Vil 
bli gjennomført i slutten av november.  
 
4. Julegudstjeneste 
Høyland menighet har igjen invitert Austrått skole til julegudstjeneste. Austrått har valgt å ha en aktiv 
rolle under gudstjenesten og deltar med korsang og lesing. Austrått har ca 10% av elevene som ikke 



deltar og som skal ha et alternativt tilbud, og dette har vært stabilt over tid. FAU støtter skolens 
ordning og anbefaler at den opprettholdes i nåværende form. 
  
5. Facebook - superbruker 
Mona tar seg av Facebookgruppen og kan sende ut påminnelse om møter  og referater på siden. 
Alle som ikke er medlem,  ber om å bli medlem av FAU Austrått skole. 
  
6. Svømming 
Har fått instruktører fra etter jul. Blir fri bading før jul. 
  
7. Oppdatering KFU - Bjarni 
Tidligere var tildeling av midler fordelt pr elev, nå er det pr klasse. Dette har vært positivt for 
Austrått. 
 
Ny svømmehall på Iglemyr og stenging av Høyland og Giskehallen (oppussing) vil innebære en 
endring i forhold til FAU sine muligheter for å kunne ha svømmetilbud. FAU håper skolen vil ha fokus 
på om det være mulig for skolen å kunne ha svømming på to trinn når ny hall står klar. 
  
8. Eventuelt 
Ingen hadde saker å melde. 
 


