
Referat fra FAU-møte Ekrom skole, mandag 02.11.2015 
 

Tilstede: 

Reidun Langvegg Stalsberg (rektor) 

Carita Beitdokken (7. trinn) 

Lars Torbjørnsen  (5.trinn) 

Trude Eide (3.trinn) 

Kjersti  Wahlquist (2.trinn) 

Kateryna Rønningen (1.trinn) 

Representanter fra elevrådet  7 .trinn: Martin Beitdokken (elevrådsleder), Julie Kavli Håvemoen 

(nestleder). 

Fravær: 

Øystein Sørmo  (6.trinn) 

Kari Engen (4.trinn) 

            Møtet startet kl.18-00 

1.   Referat fra FAU-møtet 12.10.2015 er godkjent 

Kort informasjon fra rektor om et møte med fylkesmann: alle rektorer, barnehagestyrere og 

FAU-ledere fra Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner var kalt inn på møtet. Tema for 

møtet - foreldresamarbeid i skole og barnehage. 

  På dette møtet ble det bla. informert om Foreldreutvalget i Grunnopplæring (FUG). Det   

jobber 10 ansatte i FUG som kan gi råd og veiledning til foreldre og lærere, stille opp på ulike 

møter på skoler.  

Forslag fra FAU Ekrom: ta kontakt med FUG og råde med dem når det gjelder  innkludering 

elever og foreldre med minoritetsbakgrunn i skolen. 

2.  Reidun informerer representanter fra elevrådet om følgende: 

FAU:  jobber for et godt skolemiljø, tar bla. initiativ til sosiale aktiviteter, informere 

foreldrene om aktuelle saker, arrangerer samlinger for foreldre og lørere, samarbeider med 

elevråd, SU, SMU. 

SU: skolens øverste rådgivende organ. Su kan uttaler seg om bla. Forslag til budsjett, plan for 

hjem-skole samarbeid, ordensreglement, skoleskyss. 

SMU (skolemiljøutvalg): jobber for å sikre et godt skolemiljø, har mellom 3-4 møter i løpet 

av ett år. 



Elevråd: representerer alle elever på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på 

skolen. Hvis det er noe elever er misfornøyd med på skolen kan de ta det opp med elevrådet. 

3. Kjersti Wahlquist informerer om KFU møte: der ble det tatt opp saken om utredning av 

skulestruktur. Skolesjefen informerte om at det vurderes nedleggelse av Byvollen, Saksheim 

og Ekrom.  Saken kommer opp på kommunestyremøte 26 november.  Vedtak skal fates i 

januar-februar.   

NTG vil kunne starte ungdomsskole, det betyr at flere elever vil få tilbud om privat skole. 

4. Informasjon fra elevråd: 

 ballvegg ønskes fortsatt. FAU informerer at plasseringen av veggen er bestemt – det 

blir ballvegg mellom skolen og fotballbane (ved store steiner). 

 elevrådet ønsker andre tidspunkter for elevrådmøter fordi møtene går utover deres 

gymtimer. 

 i det siste har elevrådet jobbet med fotballregler. Forballreglene var gjort om i løpet av 

høsten for å unngå slåsskamper på banen. 

5.  Status fra rektor: 

 Fylkesmannen har etter tilsyn konludert med at Ekrom har kun en avvik som går ut på 

hvordan rektor sikrer at kompetansemål gjennomføres. Skolen holder på med å lukke 

avvik.  

 Det jobbes med lokalt læreplan. 

 Skolen er forberedt til jubileumsfeiring Ekrom 40 år. 

6.  Eventuelt:  

 FAU vil vite om elevene ønsker å ha fotballbane eller skøytebane om vinteren. Hvis 

det blir fotballbane mener FAU at det er viktig at isen  legges tykt nok og holdes fri for 

snø. Et forslag: undersøke om dette kan evt. utføres på dugnad. 

 Det er ikke lys på fotballbane ved Ekrom. FAU og rektor skal undersøke dette. 

 Reidun informerer elevrådet om «Lekesjef»  -  tilbud for elever i form av heldagskurs 

hvor de lærer å organisere en lek. Elever får sertifikart på slutten av kurset.  

Elevrådet tar det til drøft på elevrådmøte. 

 FAU har penger til å kjøpe inn nødvendig utstyr til vinter.  

Elevrådet skal foreta oppsummering av vinterutstyrog komme med tilbakemelding på 

hva som trenges av utstyr til vinter.  

Møtet sluttet 20-00.                                            Referent Kateryna Rønningen 



 

 


