
Tilstede: Carita Beitdokken, Kjersti R Wahlqvist, Lars Torbjørnsen, Trude Eide, Reidun L Stalberg, Kari 

Engen. 

Fraværende; Øystein Sørmo og Kataryna. 

 

Økonomi: Det er pr nå 25000 på konto. Det har blitt brukt 1000 kroner på boller og 2000 kroner på 

refleksvester. 

 

Skolestrukturen; Trude har videresendt høringsbrevet til alle i FAU. Hver enkelt FAU representant 

skal sende høringsbrevet til resten av foreldre i klassen. For å få innspill fra alle. Trude og Lars var på 

høringen i kommunen, det var ingen fra Kringsjå og Ekrom der. Tyngden var fra Buvollen og 

Saksheim. Politikerene følger med på hva som skjer og rører seg i foreldregruppene.  

Skolesjefen støtter opp om at Nye Nordre Ål Skole skal være både Ekrom og Kringsjå.  

Tegninger til en ny skole er ferdige. Og det er også blitt snakket om gangstier fra Fagstadlia og 

Balbergskaret.  Det har ikke kommet frem noen faglig begrunnelse for at det skal slås sammen to 

skoler i Nordre Ål.  Trude fikk skryt av skolesjefen for leserinnlegget sitt til avisa. Det har ikke kommet 

inn noen kommentarer fra foreldrene på leserinnlegget. 

Diskusjonen tas opp igjen på neste møte over nytt år. Tirsdag 5 januar 2016 .  

 

KFU; ved Kjersti. 

13 januar vil dem ha møte på Ekrom. KFU, skal skrive et svar til høringen. Håvard gikk gjennom 

skolestrukturen og hva som måtte tas hensyn til i fremtidens skolestrukturen. Det kommer en 

inkluderingskonsulent på ett møte i KFU i februar. En slik konsulent forteller hvordan vi kan inkludere 

minoritetsgruppene våre. 

 

På Hammartun har de vennegrupper, hvor de setter av den siste halvtimen på kaffe for alle. 

Minoritetsgruppene synes dette er veldig ålreit, de lærer hverandre å kjenne også utenfor skolen. 

KFU mener at vi skal alle bruke mer tolk, passet på at alt fra foreldremøter til 17 mai feiring skal bli 

oversatt.  

 

Andre saker som ble tatt opp, Hammartun vil at noe skal bli gjort med krysset utenfor gamle banken. 

Har hatt en nesten ulykke der nå i høst. Skolesjefen opplyste om at det blir satt opp en gruppe, som 

skulle utrede dette og få til en god løsning på problemet. 

 

Informasjon fra rektor:  

4 trinn gjør oppgaver i norsk på it' s learning. Foreldre kan gå inn å se planer. 

Det skal jobbes mye med planer i 2016. Kompentansemålene skal opp å gå, ferdigstilles i juni 2016. 

Det har vært en høst med høyt fravær på de ansatte. Det har blitt brukt vikarer, selv om det er dyrt. 

Alle er i full gang med juleforbredelser. Nissemarsjen blir torsdag 17 desember kl. 1730.  

22 desember grøt og film i gymsalen. Det blir full dag. 

 

Skolefest i februar, torsdag 11 februar kom som ett forslag.(2016)  

 

Fau stiller med varm saft og pepperkaker til Nissemarsjen. Det vil bli servert utenfor gymsalen. Lars 



og Carita ordner dette. Får med seg flere. 

 

Info fra foreldre i 2 klasse om læringsmiljøet. Rektor og Kjersti fortalte om ting som blir jobbet med. 

 

 

Ref. Kari Engen 


