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DELTAKERE 

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

 

 
 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR (V/M. VOLD)   

 

• Ved oppstart av nytt skoleår har det vært fokus på trygt skolemiljø. Nå er fokus bl.a. nasjonale 

prøver. 

• Det skal legges nytt kunstgress i ballbingene. Det er ikke avklart når arbeidet skal utføres. 

• Det skal etableres nye nedgravde søppelcontainere ved Myrullveien. 

• Austrått bydelshus har tatt initiativ til et dialogmøte bl.a. med representanter fra Austrått og 

Iglemyr skole. Dette for å øke bruken av bydelshuset, f.eks. til ungdomsklubb, base for natteravn, 

ballspill m.m. Det avholdes et oppfølgingsmøte i november.  

•  Rektor ber om at FAU evaluerer avholdte foreldremøte og gir en tilbakemelding (lagt inn under 

eventuelt).   

2 ORIENTERING FRA SU/SMU 
  

 

• Elevrådet har spilt inn om FAU vil bidra til felles frukt for elevene, evt. bare i bokuka, og til skidag 

for 7. trinn. 

• Det skal velges land for «Hei verden»- aksjonen. 

• Kommunen har noe lav barnehagedekning. 

• Det er ikke avklart hvilken skolekrets nye boliger i Øygarden-utbyggingen skal inngå i. 

• Det skal avholdes skolegudstjeneste – og der er dialog med kirken om innholdet i gudstjenesten. 

Det vil også avholdes alternativt opplegg på skolen. 



 

• Hjertesoneaksjonen skal snart avholdes. Det er spilt inn om aksjonen også skal fokusere på 

manglende hjelmbruk (spesielt for de som bruker sparkesykkel).   

   

 

3    GJENNOMGANG ØKONOMI   

 

• Informasjon i Brønnøysundregisteret må oppdateres. Kasserer tar ansvar for dette. 

• Iht. regnskap er FAUs eneste inntekt nå overskudd ifbm. Åpent Hus, da en ikke lenger kan tjene 

penger på lotteri ifbm. 17 mai. Forrige års overskudd fra arrangementet var på totalt ca. 13 400 

kr. FAUs utgifter (fra tidligere år) omfatter bl.a. buss til skidag (ca. 30 000 kr), materiell til «Hei 

Verden» og foredrag ifbm. foreldremøte.  

• Pga. sterkt reduserte inntekter har FAU ikke lenger mulighet til å dekke buss til skidag (jfr. pkt. 2 i 

referatet), og må også vurdere andre utgiftsposter. 

• Kasserer sjekker med kommune, og evt. andre organisasjoner, om det er mulighet å søke 

tilskudd til FAU. 

 

4   KOMITEER   

 

• Alt er i rute for gjennomføring av Åpent Hus. 

• Komite for «Hei Verden» har hatt møte med skolen. Informasjon til klassekontakter blir utlagt på 

Spondgruppe (nylig opprettet). 

• Kaisa skal ha møte med rektor mtp. gjennomføring av hjertesoneaksjonen. Susan blir også med.  

5 EVENTUELT 
  

 

• Når det gjelder bidrag til felles frukt (jfr. pkt. 2 i referatet) er det lagt inn i årshjulet for 

klassekontakter at foreldre bidrar med oppkuttet frukt til bokuka. 

• Iht. pkt. 1 i referatet har FAU evaluert avholdte foreldremøter og har følgende tilbakemeldinger: 

«Felles del av foreldremøte omhandler lite nytt/relevant for de som har vært på foreldremøter 

før, og denne informasjonen kunne gjerne bare litt sendt ut som et skriv. Del 2 av møte (i 

klassene) oppleves som svært relevant og nyttig. Det anbefales derfor at felles del er for 1. trinn 

og nye foreldre, og dermed ikke trenger avholdes ved hvert foreldremøte.» 

 


