
 

 

MØTEREFERAT  

FAU-AUSTRÅTT SKOLE  

Skoleåret 2017/2018  

  

Dato:  19.03.2018  
 

Kl.:  19.00-20.00  
 

Sted:   Personalrommet ved Austrått sko le  

Referent  Gry Tone Johansson 
 

Til 

stede:  
Bjarni Stefansson  

Cecilie Espeland Klovning  

Gry Farset  

Gry Tone Johansson  

Kjersti Øglænd  

Lena Byre Olsen  

Lise Halvorsen  

Fredrik Waage 

 

 

  Ninja Iren Haugen Haaland  

Tone M.L. Meling  

Tore Tøge  

Heidi Flaten 

Bengt Wiik 

 

  

  

1. Møtereferat fra sist møte ble godkjent torsdag dersom ingen innvendinger.  

Rektor har tidligere startet møtene, FAU foreslår nå å endre dette til at FAU saker blir tatt først, 

deretter kan Rektor bruke tiden som er igjen etterpå.  

2. Årsmøte 04.04.18. 7. trinn har ansvar. Invitasjon må sendes før påske. Rektor står fortsatt som 

foredragsholder. Skolen må sende SMS samme dag til alle. Kjetil tar med twist, Lena og Heidi 

kaffe og vann.  

3. Elevkveld 25.04.2018. God kontroll.  

Vi velger å gjøre stas på 7. trinn og lar dem få et annet alternativ. Dette gjøres som en tradisjon. I 
den forbindelse må erfaringslister endres.  

Det skal ikke premieres, men alle skal få en liten ting, love hearts eller lignende.   

4. 17. mai. God kontroll. Komiteen skal ha møte førstkommende onsdag.  



 

 

5. Verv til neste år. Alle klasser må ha valgt trinnkontakt samt FAU på vårens foreldremøter.  

6. KFU.  

Vi har fått 4 tema vi kan velge å skrive litt om. Bjarni Stefansson skriver dette og sender inn 
senest 1. mai.  

7. Svømming.  

Det meldes om utfordringer med svømmingen i år. Kun halvparten har betalt. Vi bli enige om at 

svømmetilbudet består så sant vi får låne hallen og at antall elever skal gå fra 15 til 10 og at minst 
1 foreldre må delta i vannet i tillegg til to elever ved Sandes VGS idrettslinja.  

I forhold til betaling, må denne være på plass før start. 

8. Henvendelse fra forelder om å endre fartsgrensen fra 40km/t til 30km/t i Austråttveien. FAU 

lager et skriv på dette. 

9. Bengt melder at brakka skal være borte ca. 1. mai. Skolegården må jobbes med. Ønsker å skille 

litt slik at de minste elvene kan ha et avgrenset område. Etter at brakka er borte må vi se litt an 

hvordan vi vil ha det. I forbindelse med opparbeiding her kan nytt klatreapparat gjerne 

kjøpes/monters.  

På grunn av mye hærverk skal huseier installere flere kamera på skolen.  

 

Neste møte: 30 April 2018.  

 


