
Referat fra FAU-møte Ekrom skole, mandag 12.oktober 2015 
 

Tilstede: 

Reidun Langvegg Stalsberg (rektor) 

Carita Beitdokken (7. trinn) 

Øystein Sørmo (6. trinn) 

Lars Torbjørnsen (5. trinn) 

Kari Engen (4.trinn) 

Trude Eide (3. trinn) 

Kateryna Rønningen (1. trinn) 

Ikke møtt: 

Kjersti Wahlquist (2. trinn) 

To representanter fra elevrådet 

Referat:  
1. Møtet startet kl. 18:00 

2. Det var ingen bemerkninger til innkallingen 

3. Samarbeids-/skolemiljøutvalgsmøte: 

a. Møte 12.10.15 i SU: Rektor, tillitsvalg, politiker, FAU-leder deltok på møtet. I følge 

statuttene heter d at SU skal bestå av to fra FAU, pol repr, to fra ansatte (lærerne) og to 

fra elevene.  SU foretok under møtet en faktasjekk av skolestruktur-rapportens 

forutsetninger for Ekrom skole. Denne danner grunnlaget for høring i kommunestyret i 

november, og endelig beslutning februar 2016. 

4. Kommunalt foreldreutvalg (KFU): 

a. KFU hadde møte med skolesjefen medio september. På dette møtet ble det informert at 

en representant fra Jørstadmoen skole ønsker å stille til valg i Foreldreutvalget i 

Grunnopplæringen (FUG). FUG gir råd til foreldre med barn i skolen, veileder 

klassekontakter, lager materiell for foreldre og lærere og er foreldres stemme overfor 

myndighetene. FUG sitter i fire år om gangen, er oppnevnt av Kongen i statsråd og består 

av 5 medlemmer pluss leder og nestleder.  

5. Informasjon fra elevrådet: Utgikk 

6. Status fra rektor: 

a. Fylkesmannens tilsyn: Fylkesmannen konkluderte med at det er samsvar mellom det 

elevene sa under tilsynet og det som er lagt frem av planer for undervisning. Rektor var 

derfor fornøyd med resultatet så langt, og Fylkesmannen planla gjennomgang sammen 

med Smestad i løpet av oktober, men dette utsettes til november. 

b. Trivselsundersøkelse fra Utdanningsdirektoretat (UDIR): Obligatorisk for 7. trinn, men på 

Ekrom blir det gjennomgått for 5.-7. trinn. Denne blir gjennomfør på høsten, og 

resultatene legges fram i mai påfølgende år. Man har også tilbud om 

foreldreundersøkelse med tema skole/hjem-samarbeid, som FAU og rektor ønsker å tilby 

foreldrene ved Ekrom. Denne er nettbasert, og det vurderes å sette ut PC’er på 

klasserom for å inkludere alle foreldre. Rektor vil arbeide videre med dette. 



c. Leksehjelp: Det er nå påmeldt 22 elever fra 4-7 trinn. Det i høst vært jobbet det med å få 

til en leksehjelpordning for de yngre elevene lokalt gjennom Røde kors og Nansenskolen. 

Siste tilbakemelding i dag (15.10.2015) er at de ikke har kapasitet til dette i år, men de 

tar det med seg videre til planleggingen for neste skoleår. Det vil si at det gis 

leksehjelpstilbud ved Nansenskolen for alle elever i Lillehammer (se tidligere ranselpost), 

i tillegg til skolenes egne tilbud. 

d. Foreldremøter: Alle foreldremøtene er nå fullført for høsten, og Trude Eide hadde 

innspill fra foreldremøtet om å gjeninnføre vennegrupper allerede fra høsten i 1. klasse. 

Dette var FAU positive til, og Lars Torbjørnsen foreslo at det allerede fra våren før 

oppstart ble informert om dette til skolestarterne med foreldre. Man må også vurdere 

ulike løsninger med plassering (for eksempel skolens gymsal) og sammensetning av 

vennegruppene for å inkludere flest mulig.     

7. Forberedelse til aksjonsdag (innsamling av premier) – jubileumsfeiring Ekrom 40 år 

a. Planlagt 5. november. Aksjonsdagen går i år ut til fordel for skolens 40 års feiring. Alle 

trinnene skal bidra med sang-, musikk- og sketsjinnslag, pluss andre innslag med mat og 

skolens historie.     

8. Økonomi: 

a. P.t. vel 32500,- på konto 

9. Søknad om økonomisk støtte til 7.klassetur: 

a. FAU mottok søknad om etterskuddsvis støtte for18 elever på årets 7. klassetur til Kittilbu, 

og innvilget kr. 3150,- i støtte. Dette er i samsvar med tidligere års støtte pr. elev.  

b. Bankkort FAU: Lars Torbjørnsen henter ut bankkortet (debetkort), og vil i kraft av sin rolle 

som kasserer i FAU disponere dette kortet.  

10. Eventuelt: 

a. Søknad om banedekke fra Sparebankstiftelsen: Lars Torbjørnsen har ikke fått svar på 

denne søknaden ennå, men man antar at Ungdoms-OL 2016 vil motta brorparten av 

denne potten. 

b. Sosiale medier: Lars Torbjørnsen foreslår at foreldre for 5.-7. klassebarn til våren 

arrangerer et foredrag om smart bruk av sosiale medier, grensesetting osv, der man 

inviterer bl.a. Tor Arne Bakke fra kommunens IKT-avdeling.  

c. Lys på fotballbanen: Det begynner å bli mørkt på kveldene, og rektor vil undersøke med 

vaktmester når lyset på fotballbanen aktiveres, eventuelt om det er mulig å montere en 

bevegelsessensor. 

d. SFO Møte: Kateryna Rønningen informerte at Kristof Van Buggenhout er valgt som 

foreldrerepresentant i SFO.  

e. Refleksvester for lærere: FAU innvilger søknad fra rektor til dekning av utgifter til 20 

refleksvester, til en anslått enhetspris inntil kr. 150,- pr. vest. 

 

Møtet slutt 20:00 

 


