
Referat FAU-møte Ekrom 7. mars 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) ikke innkalt 

Kateryna Rønningen (1. trinn) 

Representant (4. klasse) 

Godkjenning av referat fra 01.02.16 

Kommentarer rundt skolefesten står i dette referatet. 

Årshjul 2016 og vedtekter  

- Siste møtet før sommeren skal vedtektene og årshjulet revideres. 

- På årshjulet skal rektors møteinnkalling presiseres 

FAU representanter  

- Siden det ofte skjer at FAU representant ikke kan stille på det månedlige møtet er det klassekontakten 

som skal stille som vara. Dette bør meldes i så god tid som mulig. Presiseres på neste foreldremøte. 

Skolefest avholdt i februar 

- Foreldrekontaktene møter opp for sitt trinn og det er FAU representant som innkaller. 

- FAU deltar hele kvelden 

- Det bør påpekes for neste fest at festen kun er for skolens elever ettersom det var noe usikkerhet rundt 

dette. 

- FAU setter opp en liste over innkjøpene til neste skolefest. Gjennomføringen i år gikk veldig fint ift 

forbruk: 

o 9 kg smågodt, 24 Pizza herav 2 glutenfrie (gjerne flere vegetar), 13 poser chips, må sørge for 

flere pappbeger og tallerkener, 4x1,5 ltr. saft og servietter 

o Det ble veldig mye kaker, og for neste fest kan det være en ide å kutte ned på dette. 

Muligens å øke mengden pizza   

17. mai 

- Planleggingspermen for 17. mai er overlatt til 17. mai komiteen i 6 klasse, som har årets ansvar for 

gjennomføringen. 

- I den grad 6. klasse trenger hjelp av andre klasser ber 17. mai komiteen om dette. 

Ekromdagen 9. juni 

- Planleggingspermen står i administrasjonen på skolen, og FAU har ansvaret for fordeling av 

arbeidsoppgaver. 



- Alle FAU representanter informerer sine respektive klasser på neste foreldremøte. 

- Det må presiseres at høstens 1. klassinger må inviteres spesielt, og at skolen har ansvaret for dette. 

Skole – Hjem samarbeid 

- FUG har anledning til å komme en kveld og snakke med alle foreldre på skolen om dette samarbeidet. 

Dette emnet kan tas opp igjen på neste foreldremøte. 

Støtte til innkjøp leker 

- FAU bevilger en pott med penger til leker og skolen vurderer selv hva som skal kjøpes inn. Maks 8000,- 

Økonomi 

- Lars Torbjørnsen informerte om at det p.t. står om lag 17000,- på FAU konto. 

- Større utgifter: 

- Skolefesten kostet 4700,- 

- Støtte til leker på skolen 8000,- 

- Støtte til Kittilbutur til høstens 7. klasse 3150,- (her har det blitt søkt om midler) 

Skolestruktur 

- FAU tar resultatet fra kommunestyremøtet til etterretning, og vil framover jobbe for at det snarest 

inngås et samarbeid med FAU på Kringsjå. (Vi har fått invitasjon fra Kringsjå FAU til neste møte den 7. 

april) 

- Vi vil da ta forsøke å få forfattet et felles brev med FAU Kringsjå til skolesjefen, for at prosessen skal gå 

samordnet som mulig framover. Trude Eide skriver et brev fra FAU Ekrom til skolesjefen nå. 

Eventuelt 

-  Erfaringene fra samarbeidet om planleggingen til skolefesten tilsier at dette kunne vært gjort bedre, 

spesielt på følgende punkter: 

o Alle klassene må bli hørt, spesielt ift musikkønsker slik at også de minste får musikkønsker 

oppfylt 

o Ønsker om mat, snop osv bør realitetsbehandles fra kontaktlæreren til elevrådet, slik at 

elevene vet hva som er mulig å få til. 

o Arbeidsoppgaver mellom FAU, klassekontakter og elevrådet må avklares tydeligere   

 

Referent: Øystein Sørmo 

27.3.2016 


