
 

 

MØTEREFERAT  

FAU-AUSTRÅTT SKOLE  

Skoleåret 2017/2018  

  

Dato:  30.04.2018  
 

Kl.:  19.00-20.00  
 

Sted:   Personalrommet ved Austrått sko le  

Referent  Bjarni Stefansson  
 

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 Hebnes Flaten 

Kari S Christensen 

Kjersti Øglænd 

Mona H Wiig 

Torbjørg K.H. Fossum 

Kjetil Gjerdevik 

 

 

  

  

1. Møtereferat fra forrige møte ikke distribuert før møte. Tas sammen med dette referatet på neste 

møte.  

2. Årsmøte 04.04.18. Gode tilbakemeldinger og et større oppmøte til et årsmøte en på lenge. 

Engasjerte foreldre og mange gode innspill. Foreldre var opptatt av status på uteområde og 

ønsket forgang på dette området. Kjetil´s foredrag var engasjerende og det var en aktiv dialog 

under og etter. 

3. Elevkveld 25.04.2018 oppsummering.  

Veldig godt samarbeid med Siri i forberedelsesfase. 

Oppvisning: litt fingertrøbbel i starten av første elevpulje, men god gli etter hvert og skikkelig 

proft opplegg med de eldre trinnene. Med hensyn til tid, muligens avgrense antall til 15 neste 

gang for å tilpasse tidsskjema i 1 pulje. 



 

 

Overordet inntrykk var at det var mange glade unger og at elevkvelden ble avviklet uten på en 

god måte. 

7. trinn ble gjort stas på ved å gå til bowling i 4. time. Positive erfaringer med dette opplegget. 
Listen er lagt for neste år ettersom dette bør bli den nye standarden..  

4. Sommeravslutning er 18 Juni. 

5. Opprydding og av FAU´s årshjul lister: 17. Mai, elevkveld (3.klasse) har en del innspill. Satt til 
neste møte. Tore Tøge vil utarbeide endringsforslag for 17. Mai.  

6. Høst 2018 FAU oppstartsmøte satt til 27.August 

7. Redd Riaren aksjon: Gry Tone Johanssen redegjorde for status. Støtteerklæring fra FAU er 

etterspurt av Redd Riaren gruppen. Dette ble drøftet i FAU uten at en kom fram til en enighet om 

en uforbeholden støtte til Redd Riaren. Et potensielt innhogg i Riaren er kontroversielt. Det 

finnes argumenter på begge sider. Fra ingen form for innhogg til aksept for begrenset 

arealbeslag. Det var konsensus i Austrått FAU for å stille seg bak Iglemyr Skoles uttalelse: Vi går 

imot enhver bebyggelse / endring av området i Riaren som vil forringe kvaliteten eller 
bruksområdet til dette unike naturområdet. 

8. Rektors Orientering.  

En er godt i gang med planlegging av 2018/19. Lærerkabalen nesten i mål. Endelig vil bli 

kommunisert mot slutten av semesteret. 

Det er levert inn 16 separate paragraf 9a meldinger for barn i 7 trinn nylig som vil bli håndtert 

etter gjeldende prosedyre. Klarhet i hvilke tiltak som foreslås vil bli klarere mot midten av Mai. 
Tiltak vil måtte forankres både hos kommunen og fylkeskommunen. 

I forbindelse med dette er det sannsynlig at saken vil komme frem i media som har vært i 

kontakt. 

I påfølgende dialog med rektor kom følgende tema opp: 

Det jobbes i det kollektive. 

 Ulike utfordringer på ulike trinn. 

En må passe på at tiltakene som iverksettes ikke går på bekostning av andre trinn. 

Bevisst fokus på å skille mellom det akutte og det langsiktige arbeid – begge trenger 
ressurser.  

 

Neste møte: 28 mai 2018.  

 


