
Referat FAU-møte Ekrom 5. januar 2016 
Tilstede: 

Reidun Langvegg Stalsberg (rektor) 

Carita Beitdokken (7. trinn) 

Lars Torbjørnsen (5. trinn) 

Trude Eide (3. trinn) 

Synne Arnesen (4. klasse) 

Kristof Van Buggenhout (SFO) 

Fra elevrådet: 

Julie og Martin (7. trinn) 

Emma og Iver (5. trinn) 

Maya (4. trinn) 

Sigrid og Julian (3. trinn) 

Ikke tilstede: 

Øystein Sørmo (6. trinn) 

Kjersti Wahlquist (2. trinn)  

Kateryna Rønningen (1. trinn) 

Fra elevrådet: 

Amalie og Yasin (6. trinn) 

Planlegging av skolefesten 

Festen er den 11. februar for alle på Ekrom skole. 

1-4 trinn har fest fra 17 til 19 og 5-7 trinn har fest fra 1930-2130. 

Elevrådet presenterte klassevis, ulike ønsker for mat, snack og drikke. 

Det ble bestemt denne menyen: Pizza- vegetarisk, glutenfri og diverse med ulikt type kjøtt/skinke/pepperoni 

    Saft til drikke ( det er mye saft igjen i anretningen) 

    Popcorn, potetgull i boller på bordene 

    Smågodt som deles opp i småposer, alle skal få og det blir brukt  

    avkrysningsskjema  

    Kake vi regner en langpanne pr. 10 elever. Alle FAU representanter spør sin 

    klasse om noen vil bake. Kakene leveres i anretningen ved ankomst 

Det blir kafe på formingsrommet, det plasseres ut småbord og pizzaene settes ut fortløpende som de blir 

stekt. 

Underholdning: Elevrådet kom med ønsker fra sin klasse. Dette ble bestemt: 

Quiz.   (5. trinn ansvar for denne og kafe. En quiz til 1-4. trinn og en til 5-7. trinn. Trude 

   ordner dette.) 

Blikkbokskasting  (4. trinn ansvar) 

Flaskebowling   (7. trinn ansvar ) 

Limbo    (6. trinn ansvar) 

Blink    (3. trinn ansvar) 

Rockeringlek ala stollek. (Kristof introduserer) Lars og Trude sjekker om det går an å få kjøpt rockeringer. 

Dans.    Martin lager spilleliste og Julie og Martin styrer musikken den kvelden. De går rundt 

   i klassene for å få inn ønsker av låter. En liste for 1-4. og en til 5-7.  



Det er utstyr til de ulike lekene på skolen. 

De voksne hjelper til sånn at de som står ansvarlig på de ulike postene får rullert og lekt litt de og. 

Foreldrekontaktene og FAU representanter møter opp for sitt trinn og hjelper til. 1-4 trinn møter kl 

16/1630 og blir til 19, mens 5-7 trinn møter opp kl 19 og blir med på opprydning etterpå.  FAU 

representantene må varsle sin klassekontakt.  

Lage invitasjon-Redun spør om 6. klasse kan gjøre dette 

VI trenger discokule og Lars sjekker ut om dette lar seg ordne. 

Lars handler smågodt og "stæsj" på Europris. 

Trude sjekker ut om hvem som kan handle pizza, samme dag eller så må vi sette på fryser. 

Ønskeliste fra elevrådet for innkjøp av leker og aktivitetsutstyr 

Klassene presenterte sine ønsker: 

Store/små spader, bøtter, sand i sandkassa, utebandykøller, utebandyballer, hockeymål, håndballer, 

håndballmål, stikkballer/ softballer til innebruk, piggballer, fotball til hver klasse, reparere nett på fotballmål, 

vinterfotballer, ønske om at hele fotballbana brøytes, bordtennisrackerter, bordtennisballer, tennisballer, 

balltre, fikse huskene, flere husker, skihoppere og bobkjørere, akematter, romperacere. 

Reidun snakket med elevrådet om hvordan de på best mulig måte skulle ta vare på det utstyret som de 

eventuelt vil få. Eventuelt at klassene skal få eller at en må kvittere for å låne. Dette vil diskuteres mer i 

elevrådet og med elevene. 

Elevrådet forlot møtet etter dette. 

Reidun snakket om at det gikk an å melde seg på Fair Play Cup- dette kan elevrådet søke på og det inkluderer 

vester og fotballer. Greit å ha fokus på dette da det har vært en del diskusjoner om regler på fotballbana 

blant elevene 

Det ble innvilget 8-10.000 kroner til innkjøp av leker og utstyr. Reidun sjekker ut priser og sender dette til 

FAU.  

Skolestruktur - høringsuttalelse 

Det er skrevet et eget brev fra elevrådet, det skrives fra SU og SMU (Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg, 

de har denne gangen slått seg sammen) og FAU. Frist 7. februar. Trude har skrevet på vegne av FAU. Alle står 

inne for dette svaret. 

Utelys 

Lars har sjekket ut forholdene og mener at dette kan fikses ved å gjøre om på styringen. Sette opp tidsstyring 

på 2 timer, med bryter på utsiden av bod. En lyskaster fungerer, de andre må skiftes på til våren. Total sum 

på ca 3-4000 kroner. 

Økonomi 

På konto nå er det 24.000 kroner. Det vil gå ut ca 4000 kr til skolefest, ca 4000 kr til ballvegg, ca 4000 kr til 

utelys og 8-10.000 kr til leker/ utstyr til elevene 



SFO og utetider 

Ønske fra foreldre om at denne ikke må gjelde alle. Kan en voksen være inne og en ute? Reidun informerte 

om at det hadde vært tatt opp på SFOmøte denne dagen, men hun visste ikke hva konklusjonen ble enda. 

Slik det har vært praktisert til nå, så har alle måttet være ute fra kl 0815 til 0830. Dette har ført til at lærerne 

ikke får startet undervisningen før nærmere 0845. Ny tid er muligens at de som har vært på SFO fra kl 0730 

går ut kl 0805 til kl 0820. Det er muligheter for å være inne for de som kommer senere. 

Oppfølgingssaker 

Skole-hjem-samarbeid- inkludering av minoritetsforeldre. Trude hadde med seg "Håndbok om samarbeid 

mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen". Denne bør vi se nærmere på. 

Inkluderingskonsulent i kommunen bør inviteres på rektormøte. 

Det har vært diskutert i FUG. 

Utfordring å få minoritetsspråklige foreldre til å komme på foreldremøter, som igjen gjør det vanskelig å 

inkludere de i diverse verv som f. eks FAU. Utfordring å få med alle på gymsaltreff for klassene. 

Det er ønskelig å lage en "Ekromstandard" med info fra rektor, hvordan utviklingssamtaler og foreldremøter 

skal arrangeres, forslag til fritidsaktiviteter som gagner det sosiale miljøet i klassene (som f.eks. gymsaltreff 

for de ulike klassene), opplysning om FAU for å kunne rekruttere. 

Planlegge vårens foreldremøte 

Tips til vårens foreldremøter: 

Starte med mingling og foreldrene skal snakke med noen de ikke kjenner. Fortell den du snakker med en 

positiv ting om barnet ditt. 

En kan også snu på den tradisjonelle møteagendaen. Ta foreldrenes tid først. En ½ time i grupper og 

oppsummering om det er noen som ønsker å ta opp noe. Trude setter opp punkter for hvordan denne 

halvtimen kan organiseres. Klassekontakter samarbeider med lærerne om møtene. 

Det har vært snakk om tema nettvett. Skolen har nå fått invitasjon fra Telenor som har "Bruk Hue- Norges 

største skoleturne` mot nettmobbing". Det blir arrangert for 6- 7. trinn på Smestad den 23. februar kl 18. 

Ønsker vi fortsatt å invitere Tor Arne Bakken fra kommunen? Han har på andre skoler gjennomført en 

undersøkelse/kartlegging av elevene i 5-7. trinn sine nettvaner. For så å ha et foreldremøte om nettvett på 

kveldstid. Diskusjon på om det er nødvendig å trekke elevene med. Kan det være mulig å ha kun 

foreldremøtet? Vi var uenige om vi ønsket en kartlegging. 

 

Eventuelt 

Det er meldt opp ca 20 elever til 1. trinn 2016-17. Det blir organisert felles møtetreff for disse utover våren. 

 

Møtet avsluttet kl 2040. 

Referent: Carita Beitdokken 

 03.02.2016 


