
Referat FAU-møte Ekrom 31. august 2015 
 

Tilstede: 

Reidun Langvegg Stalsberg (rektor) 

Carita Beitdokken (7. trinn) 

Øystein Sørmo (6. trinn) 

Lars Torbjørnsen (5. trinn) 

Trude Eide (3. trinn) 

Kjersti Wahlquist (2. trinn) 

Kateryna Rønningen (1. trinn) 

Fravær: 

Kari Engen (4. klasse) 

Presentasjonsrunde 

Alle presenterte seg.  

Reidun er ny rektor. Hun har jobbet 3 år som rektor på Buvollen tidligere. Skal nå være rektor på Ekrom i 

100% inntil 2 år. 

Gjennomgang av regnskap 

FAU har 32.500 kr. på bok. 

Ekromdagen ga et overskudd på 13.000 kr. 

Det vil bli brukt ca 3-4000 kr til skolefest i februar. 

Det vil også bli utbetalt til 7. klasse som har klassetur i september. 175 kr pr elev. 

Konstituering 

Leder - Trude 

Nestleder - Kjersti (blir også representant i KFU) 

Kasserer - Lars 

Sekretær - går på rundgang blant de som ikke har verv 

Gjennomgang av saker FAU har jobbet med og skal jobbe med 

FAU har søkt på midler til ny kunstgressbane. Foreløpig har vi ikke blitt tildelt penger til oppgradering. Ny 

frist for søknad er 1. september og 1. februar. Lars sjekker gammel søknad og prøver å få sendt den innen 

første frist. Ellers ventes det til februar. 

Skolestruktur i Nordre Ål. Nå ventes det til over kommunevalget for å se hva som skjer. Ekrom har fått 8 nye 

elever i løpet av sommeren. Det er kun 4. og 7. trinn som ikke har fått nye elever.  

Ellers er det de faste arrangementene; Nissemarsj (FAU stiller med gløgg og pepperkaker), Skolefest 

(samarbeid FAU og elevråd), Ekromdagen (de ulike klassene har ansvar for oppgaver) 

Informasjon fra rektor 

Ekrom er 40 år og skolen vil bruke årets Aksjonskveld for å markere skolen. Forslag på dato er 29.10.2015. 

Ekrom skal ha tilsyn fra Fylkesmannen 23.09.2015. Tilsynet går på elevens utbytte av læring i fag. Dette er et 

felles nasjonalt tilsyn og Ekrom og Smestad er plukket ut. Tilsynet skal se på de lokale læreplanverkene, 



vurdering for læring, spesialpedagogisk undervisning og særskilt norskopplæring. De skal se på planene for 6. 

trinn og 5 elever fra dette trinnet skal intervjues. Tilsynet endes i en offentlig rapport i oktober. 

Ekrom har som mål å bruke mer "Its learning". De er nå inne i andre året av en treårig satsing. Satsingen 

består i følgende tre deler: 1) Fraværsføring i Its Learning, 2) Bruk av Planlegger i fag («Vurdering for læring» 

og lokalt læreplanarbeid) og 3) Pedagogisk bruk som innleveringer og prøver. I år er det bruk av planlegger 

som er fokusområde. 

Ekrom blir SMS skole. Dette er kun for fravær. Meldingen blir sendt til kontaktlærer med kopi til sekretær, 

inspektør og rektor. 

Høstens foreldremøter med datoer er stort sett satt. Lærerne samarbeider på ulik måte med 

klassekontaktene i forkant. Noen per telefon, meldinger og andre med møter. 

Nettvett ble tatt opp som forslag til et felles foreldremøte, for 5. til 7. trinn. Skolen har ansvar i forhold til 

opplæring om nettvett. FAU kan bidra med holdningskampanjer, der fokuset er på opplæring av foreldre, 

deling av erfaringer og hvorfor har vi aldersgrenser? Det er mulig å ta kontakt med kommunene for 

foredragsholder eller eventuelt barnevakten.no. 

Innkomne saker 

Bankkort for FAU.  

Kasserer ønsker bankkort for å forenkle regnskapet og for at det skal bli enklere å ta penger ut og sette 

penger inn på konto. Ingen enkel praksis slik det foregår nå. Det kom forslag om å registrere FAU i 

Brønnøysundregisteret. Dette som en frivillig organisasjon. Rektor skreiv under søknadspapir for bankkort. 

Dette er en sak som Kjersti kan ta med å diskutere i KFU. 

Barns plattform. 

Kan benyttes på et foreldremøte med fokus på foreldreveiledning. FAU ønsker ikke dette. 

Sykling til skolen. 

Nytt i opplæringsloven nå at foreldre kan bestemme om barnet skal sykle til skolen. Det er fortsatt skolen 

som forsikrer barna på skoleveien. Skolen anbefaler at de retningslinjene som var før, følges. Det vil si sykling 

fra 5. trinn. Det vil fortsatt bli gjennomført sykkelopplæring på våren i 4. trinn. Skolen ser an behovet, men 

kanskje kan det være aktuelt å arrangere en felles sykkeldag med opplæring for 1. til 4. trinn. 

Revidering av ordensregler. 

Som konsekvens av at alle har lov til å sykle til skolen, må ordensregel 7 endres på. Det må også deles ut 

konsekvensene for regelbrudd til foreldrene. 

Felles facebook side for foreldre på Ekrom? 

Kan være positiv å ha en side hvor en kan "møtes". Dilemma ved at alle ikke er på facebook og dermed blir 

ekskludert. Det ble ikke vedtatt noe. 

Neste møte blir 05.10.2015, kl 18-20 

Dette møtet ble avsluttet kl 2030. 

Referent: Carita Beitdokken 

 08.09.2015 


