
Referat fra årsmøte Fau Austrått skole 29.03.17 
 
Årsmøtet var i etterkant av foredrag om sosiale medier og nettvett av Tone Varhaug, 
Sandnes kommune. Ca 30-40 foresatte kom til foredraget. 
 
Leder av Fau, Grete Dahle, redegjorde for styrets sammensetning, årsmelding og 
regnskap. Fau har 14 medlemmer, se navn- og vervliste under Fau, på skolens 
hjemmeside. 
 
Faus aktivitet 
 
I løpet av 2016 hadde Fau 9 møter. Medlemmer fra Fau med ansvar for Hei Verden, 
Elevkvelder og 17 mai hadde møter utover disse. Leder og nestleder fra Fau deltar også i 
SU og SMU møter ved skolen. Samt møter i KFU, som er et fellesorgan for kommunens 
samtlige Fau. KFU har hatt høy aktivitet og blant annet vært pådrivende for å snu den 
påtenkte innskrenkningen av ressurser som i fjor truet Sandnesskolene.  
 
Representant fra Fau deltar også i Austrått Oppvekstforum som er nystartet. Dette er et 
initiativ fra foreldre ved Iglemyr skole etter inspirasjon fra Hanas Oppvekstforum. 
Tanken er å knytte et samarbeid mellom skole og div organisasjoner som hører til i 
bydelen for å skape og ivareta et godt oppvekstmiljø; eks felles sankt hans feiring o l. 
 
Fau har også bidratt med representant i gruppen ”Redd Riaren” til tross for splittet 
meninger blant foreldrene. Derfor poengteres det at Faus aktivitet i ”Redd Riaren” kun 
er begrunnet i ønsket om å verne Riaren som friområde, ikke knyttet til et ”for” eller 
”mot” bygging av ny kirke.  
 
I løpet av et skoleår er Fau pådriver for Hei Verden aksjonen, to elevkvelder, 
svømmekurs høst og vår for 1 og 2 trinnet, dugnad på skolen, 17 maiarrangement ved 
Austråtthallen i samarbeid med Iglemyr skole og sommerfesten.  
 
Siden den større renoveringen av skolen snart er ferdigstilt kommer det i år til å 
arrangeres en større dugnad hvor både barn og voksne deltar i uken før 17 mai.  
 
Økonomi 
 
Årsregnskapet viser et ca overskudd på kr 134.000. En større del av overskuddet 
kommer fra innsamlingsaksjonen for et par år siden. 
 
Fau ønsker reise et større lekestativ og fører bla diskusjoner med kommunen om støtte.  
 
Fau gav støtte til et foredrag for 5 – 7 trinnet nylig. Og det holdes av penger til noe 
lignende for 1-4 trinnet. Fau gir også støtte til teknolaben.   
 
Eventuelt 
 
Inget 
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