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DELTAKERE 

Tilstede: 
Hanne Grødem Knutsen 
Emma Løvås 
Tom-Henning Strøm Andreassen 
Hege Lutsi 
Monica Magnussen 
Susan B. Steinskog 
Irmelin Sætre 
Kjetil Frøyland 
Øystein Holmen 
Annelene Pengerud (møteleder) 
Trude Svanes  
Camilla Bø (referent) 
 
Fra skolen: Gisle Helbæk 
 
Ikke til stede:  
Mari Rostrup Skogøy, Karianne Larsen, Birgitte Gilje Eikrem, Bjørn Jakob Wikøren,  Kaisa Ingilæ, Maren 
Hognestad Sunde. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR    

 

• Skolen har nylig ansatt 3 nye lærere, hvorav 1 fast stilling og 2 årsvikariat. Pga. skolens økonomi 

ansetter man foreløpig ikke flere, og gjøres en ny vurdering av behov for økt bemanning til 

sommeren. 

• Bokuke og dansegalla er nylig avholdt, og tilbakemeldingene på arrangementet er positive. 

• Det er laget nye soner for uteområdet for bedre tilsynet. En har blant annet valgt å «stenge av» 

enkelte områder for å få en mer oversiktlig situasjon. 

• Gravearbeider ifbm. etablering av flere utelys og nedgravd renovasjon er snart ferdigstilt. 

• Skolen har fått tips om tilfeller av «waping» på 7. trinn, men har foreløpig ikke mottatt noen 

meldinger om dette fra lærere. 

• Resultatvurdering for 2022 ble gjennomgått på møtet. Et overordnet punkt ift. denne er at skolen 

ønsker å styrke intensiv opplæring på småskoletrinnet, men at dette vil kreve mer ressurser til 

skolen. 

• Skolens har et overforbruk på ca. 2,2 mill., og mye av dette er knyttet opp til spesialundervisning. 

• Skolen vil vurdere mulighetene for å slå sammen klasser på de trinnene hvor det er få elever i 

hver klasse. Dette vil være mindre aktuelt for 1. trinn. 

• I mars vil det avholdes medarbeiderundersøkelse. 



 

2 STATUS KOMITÉER  
 

  

 
• Alt er i rute for gjennomføring av Åpent Hus. 

• 17. mai komite avholder eget møte etter FAU-møte 06.03. 

   

 

3    FORELDREMØTE    

 
• FAU-leder har hatt dialog med skolen, og to mulige datoer for møte er holdt av i april. 

• Det jobbes med å få på plass foredragsholder for FAUs del av foreldremøtet.  

 
 

4    SFO-KONTAKT   

 

• I etterkant av møtet er det avklart at Maren har hatt dialog med leder av SFO, og det er foreløpig 

ikke noe spesielt som de ønsker skal tas opp i FAU. En vil vurdere evt. behov for møte i samråd 

med SFO. 

 
 
 

5    MØTE PÅ ØYGARD SKOLE  

 

• Etter initiativ fra politiet og kommunen er det avholdt et felles møte for rektorer og 

representanter fra FAU på barne- og ungdomskoler på Austrått og Hana. Bakgrunnen for møtet 

er at en er bekymret for at det den siste tiden er blitt et tøffere oppvekstmiljø med mer 

grenseløs atferd. Dette inkluderer bl.a. økt bruk av rus og «dårlig oppførsel», samt at dette også 

involverer flere yngre barn enn tidligere, og politiet ser at det er flere som samles på «Ruten». 

Det ble også trukket frem at en ser tilfeller av en fryktkultur knyttet til «snitching» blant barna, 

men også hos foreldrene. En ønsker derfor å få i gang en åpen dialog om hvordan en kan bidra til 

å forbedre dette.  

• Skolene opplever at det kan være utfordrende å få en god dialog med foreldre ifbm. hendelser 

med elever.  

• På ungdomsskolene vil det avholdes obligatorisk møte med foredrag om rus. Annelene sjekker 

om dette foredraget kan være aktuelt å avholde for de eldste trinnene på Iglemyr skole.   

• En ønsker bl.a. å tilrettelegge for flere «uformelle» møtesteder. FAU (v/Trude) tar kontakt med 

bydelshuset/kommunen for å høre om mulighetene for at det kan startes opp en ungdomsklubb 

her, og om det evt. hadde vært midler til en delvis lønnet stilling i den forbindelse. Austrått IL 

har tidligere hatt planer om å starte opp med E-sport, FAU sjekker status ift. dette.  

 

6   EVENTUELT 
  

 

• Trygg trafikk avholder seminar den 28. mars hvor Øystein vil delta. 

• En har mottatt en henvendelse fra University mtp. om en ønsker å bestille skolegensere. FAUs 

innstilling er at man ikke ser spesielt behov for dette, spesielt ift. økonomisk situasjon og at 

dette evt. kan skape «kjøpepress» 



 

 


