
Referat FAU-møte Ekrom 5. januar 2016 
 

Tilstede: 

Carita Beitdokken (7. trinn) 

Øystein Sørmo (6. trinn) 

Lars Torbjørnsen (5. trinn) 

Trude Eide (3. trinn) 

Kjersti Wahlquist (2. trinn) 

 

Ikke tilstede: 

Reidun Langvegg Stalsberg (rektor)meldt frafall 

Kateryna Rønningen (1. trinn) 

Kari Engen (4. klasse) 

Godkjenning av referat 

Det var ingen som hadde fått referat fra forrige møte 

Skolestruktur- status og framdrift 

Det er høringsfrist 7. februar. FAUrepresentanter sender ut info til alle foreldre på sitt trinn, med frist for 

tilbakemelding 15/1-2016. FAU møtes for å summere og skrive svar til forslaget den 18/1-2016.  

SU skal ha møte siste uka i januar sammen med politisk representant, Merete Kjeldberg. 

Skolefest i februar 

Det blir skolefest 11. februar. På neste ordinære FAU møte, 1. februar-2016, blir elevrådet invitert, slik at de 

kan være med å planlegge festen. Arbeidsoppgaver blir fordelt da. Det er forslag på å ha pizza til mat. Det 

var suksess i fjor. 

Oppfølgingssaker 

a) Uteområdet- status. 

 Det er vedtatt å bygge ballvegg (2 m høy og 5 m bred) det settes i gang med graving og støp så fort 

frosten er borte i vår. Dette blir dugnad og vi håper at det er foreldre på Ekrom som har 

kompetanse på dette området, som kan bidra. 

 FAU har bedt om liste fra elever/lærere på ønsker til leker og aktivitetsutstyr som kommer elevene 

til gode 

b)Skole-hjem-samarbeid- inkludering av minoritetsforeldre 

Dette er tatt opp på tidligere KFU møte, som Kjersti har deltatt på. Der ble det informert om at det finnes en 

inkluderingskonsulent i kommunen. Det forventes å få mer informasjon om dette på neste møte den 13. 

januar. 

c)Kommunalt foreldreutvalg (KFU) ved Kjersti 



FAU ønsker at Kjersti skal ta opp punkter til drøfting på neste KFU møte, vedrørende høringsnotatet til ny 

skolestruktur. I høringsnotatet vises det til ulik forskning. Hvor er denne forskningen hentet fra? Er det riktig 

å si at forslag til ny skolestruktur er basert på forskning innen pedagogikk eller er det økonomi som er det 

som ligger i bunn?  

d)Orientering om oppfølging av læringsmiljø på 2. trinn. 

Eventuelt 

 Temaforeldremøte om nettvett for 5-7 klasse. Hvis dette skal være et felles foreldremøte, er det 

ønskelig at skoleledelsen organiserer for å finne egnet tidspunkt og form. Det er kommet forslag på å 

kontakte Tor Arne Bakken som jobber med IKT i kommunen. 

 Sykling til skolen. Det nye for 2015/2016 er at foreldrene bestemmer om elevene kan sykle til og fra 

skolen. Det er fortsatt skolen som betaler forsikringer for elevene på skoleveien. Bør det være 

sykkelopplæring og sjekk av sykler også for 3. klassinger sammen med 4. klasse når de har det på 

våren? FAU avventer og ber skoleledelsen følge med om dette er nødvendig. 

Neste møte: 18. januar kl 18, med tema tilbakemelding på høringsnotatet 

Neste ordinære FAU møte, med elevråd: 1. februar kl 18. 

Referent: Carita Beitdokken 

 07.01.2016 


