
Referat FAU-møte torsdag 4. april 2016 

Tilstede: Carita Beitdokken (7. trinn), Øystein Sørmo (6. trinn), Lars Torbjørnsen (5. trinn), Synne 

Arnesen (4. trinn), Trude H. Eide (3. trinn), Kjersti Wahlquist (2. trinn) og rektor Reidun L. Stalsberg. 

Forfall:  Kateryna Rønningen (1. trinn) og Kristof van Buggenhout (SFO)  

 

1. Godkjenning av referat 

Alle hadde godkjent referatet fra forrige møte via e-post i forkant. 

 

2. Nytt fra skolen v/rektor 

Alle trinn har nå gjennomført foreldremøter unntatt 3. klasse. 

 

Nasjonale prøver: Resultatene er klare og alle på 5. trinn har fått tilbakemelding. Rektor tok 

en gjennomgang av resultatene. En tendens er at man ser forskjell på jenter og gutter i lesing 

og matte: Jentene kommer seinere i gang med matteforståelsen mens guttene kommer 

seinere i gang med lesinga. Konklusjonen er at 5. trinn gjorde det generelt veldig bra på 

prøvene og det var ikke noe stort sprik mellom de gode og de «dårlige» resultatene. 

 

Elevundersøkelsen: Det var gode resultater for Ekrom skole, som bla. nådde målsetningen 

om god trivsel på skolen (90% trives svært bra)! Det var et punkt i undersøkelsen som het 

«Jeg blir holdt utenfor», og her var det noen som svarte at det har skjedd, så dette skal 

skolen følge opp! Skolen skal begynne å jobbe ut ifra resultatene nå til uka iflg rektor, hvorfor 

scorer vi som vi gjør og hva kan gjøres videre. Fullstendig oversikt over resultatene med 

tabeller, grafer, poengscore m.m. finner du på www.skoleporten.no. Der kan man enkelt 

søke opp bla. Ekrom skole og sjekke alle tall. 

 

Samarbeids-/skolemiljø-utvalgsmøte 

Trude og rektor blir enige litt senere og setter en dato. 

 

3. To nye høringer 

SFO: Kristof har gitt beskjed om at han ikke hadde noen kommentarer til høringen som er 

sendt ut. Vi ber Kristof om å sende denne ut til de han representerer og be om 

tilbakemelding. Ingen i FAU-utvalget hadde noen innspill. 

Skolekretsgrenser: Vi avventer til etter fellesmøte med Kringsjå med videre kommentarer. 

 

4. Felles FAU-møte med Kringsjå 

FAU er invitert til et felles FAU-møte på Kringsjå skole førstkommende torsdag 7. april kl. 20-

21. Vi inviterer også neste års FAU-representanter til å bli med på dette. Ikke alle har 

anledning til å bli med på dette møtet, men bla. Trude skal dit, samt ny FAU-rep. fra 2. klasse. 

 

5. Skole-hjem-samarbeid 

FAU mener at dette er et satsningsområde skolen skal ha eller har? FAU vil gjerne invitere 

seg inn til et samarbeid i forhold til dette. FUG kan kontaktes i forhold til det å bidra inn med 

http://www.skoleporten.no/


foredrag for hele foreldregruppa ved skolen angående temaet. Denne saken bør meldes til 

oppfølging til høsten, slik at det nye FAU-utvalget jobber videre med saken. 

 

 

6. Eventuelt 

Ingen hadde noe. 

 

 

Referent: Synne Arnesen 

 

 

 


