
 

 

Referat FAU-møte 24. oktober 2016 

1. Godkjenning av innkalling og godkjenning av referat fra forrige møte. 
 
Ingen innsigelser. Godkjent. 
 

2. Informasjon fra elevråd 
 
Presentasjonsrunde av elevrådet, FAU og rektor. 
 
Elevrådsleder Martin Cook Sæther informerte om de aktivitetene de hadde hatt siden 
skolestart. Elevrådet har arrangert talentiade i tillegg har de vært aktive i aksjonsuken i 
forkant av TV-aksjonen. På aksjonskvelden torsdag 20. oktober stilte 7. klasse med tivoli 
mens 6. klasse arrangerte kafé. Resten av klassene hadde laget kunst de solgte i tillegg til 
brukte leker og bøker som ble solgt.  
 
Martin informerte også om at de skal begynne å jobbe med de utfordringene de har fått fra 
Didi Sunde i forbindelse med den pågående byggesaken. Det skal være et felles møte for 
elevrådslederne ved Ekrom og Kringsjå. Det ble snakket rundt bordet hvordan man skal klare 
å engasjere de minste på skolen som ikke kan skrive. Det kom forslag om at de kan tegne, 
bygge lego etc. Det ble også snakket om at man ser på hva man har i dag som er bra og 
viktigheten at man ønsker seg mer av dette.  Videre ble det snakket om hva elevene tenkte 
om en evnt. sammenslåing av Ekrom og Kringsjå allerede til høsten og deling av de småskole 
og storskole. Det var delte meninger om dette blant elevene.   
 
Videre ble det enighet om at elevrådet kan sende inn saker de ønsker tatt opp i FAU 
fortløpende. Enten på mail eller per brev. 
 
Elevrådet skal videre jobbe med skolefesten i februar og komme med innspill til FAU om hva 
de ønsker at denne skal inneholde. 
 

       5.   Forberedelse til samrbeids- / skolemiljøutvalgsmøte 

              Fordi elevrådet deltok ble punkt 5. tatt opp tidligere slik at de kunne få fri etter dette.  
               Rektor Reidun informerte om SU/SMU og hvem som deltar her. 
               
               Saker som står på agendaen for første møte er Plan for godt skolemiljø og budsjett. 
  
               Forslag til møtedatoer er 10, 17 eller 21. november. Rektor koordinerer med representant 
for      
               politikerne og sender innkalling til møtet. 
 
   
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Orienteringssaker / Driftsaker 
 
Økonomi: 
George avventer fullmakt fra Rektor i forhold til disposisjonsrett på kontoen til FAU. 
 
Utestående utbetalinger er fortsatt: 
- Utbetaling til ballvegg 
- Grus ved ballveggen  
- Støtte til skoletur til forrige års 6. klasse 

Det ble også diskutert å bruke ekstra midler til trivselstiltak på skolen, leker og uteområder. 

Elevrådsleder tar med seg dette tilbake til elevrådet som vil komme med ønsker til hva disse 
trivselstiltakene kan være. 

Videre ble det bestemt at inntektene fra 17. mai 2016 skal gå uavkortet til skoletur for årets 
6. klasse og ikke inngå i felles klassekasse for neste års 7. klasse ved en eventuell 
skolesammenslåing. 6. klasse står da fritt til å eventuelt reise på skoletur allerede våren 
2017. Dette spilles inn fra FAU-representant for 6. klasse tilbake til klassen og klassens 
foresatte. 

Lys på banen: 
Jan Ove Bakkom sjekker pris på pærene som må skiftes og sjekker vedr. muligheter for lift.  
 

4. Skolestruktur / byggesak 
Referat fra brukergruppe 12. oktober 2016. Anne. 
- Reguleringsprosess er igangsatt fra kommunen. De er usikre på hvor mye areal de 

trenger. Området kan også innebefatte Hammersengvegen og deler av jordet til 
Knuterud gård. 

- Tennishallen. Idrettsrådet anbefaler flerbrukshall. Det er kommet inn stor motstand fra 
Tenniklubben. I tillegg har et kommet inn en uttalelse fra Fellesforbundet med støtte fra 
Ekrom og Kringsjå hvor det anbefales en gymsal integrert i skolebygget. Man ser da heller 
på muligheten for en liten flerbrukshall integrert i skolen hvor skolen vil ha førsterett. 

- Det er bestemt at det vil bli samspillkontrakt hvor det utvikles et prosjekt i samarbeid 
med arkitekt, entreprenør og kommunen hvor kommunen er eier av prosjektet med 
opsjon for entreprenør om å bygge. Det vil bli målpris + 10- 20 prosent. Entreprenør bør 
være på plass rett etter jul.  

- Det er et mål at skolen skal bygges i heltre. 
- Byggesaken har vært orientert i formannskapet og det er aksept for at skolen skal være 

ferdig 1. august 2019. 
- Romprogrammet skal være klart til 1. desember 2016. Utegruppen vil starte opp rett 

etter påske. 
- Prosess for sammenslåing av skolene er ikke igangsatt. Man antar at dette vil være en 

komprimert prosess med oppstart neste høst.  
- Videre har man begynt å se på alternative muligheter for plassering av Kringsjå sine 

elever da skolen mest sannsynlig må rives samtidig med at byggeprosessen kommer i 



gang. Dette for at man skal kunne stå friere til plassering av skolen, hurtigere 
opparbeidelse av uteområdene i tillegg pga. sikkerheten for elevene. Forslag som er 
kommet er småskolen fra begge skolene plasseres på Ekrom mens storskolen må flyttes 
til et annet egnet lokale. NTG er foreslått som aktuelt sted. Dette oversendes som en sak 
til styringsgruppen med beskjed om at dette må avgjøres fort mtp på skoleskyss og trygg 
skolevei.  

- I tillegg ble det fra brukergruppa etterlyst struktur på sammenslåingen av skolene i tillegg 
til en utredning av hva som skjer med skolegrensene når en storskole står ferdig. 

 

5. Interimstyret FAU 
Møte på Kringsjå skole onsdag 19. oktober 2016. Det er Ingvill, Anne og Frode som stiller fra 
Ekrom.  
 
Interimstyret har opprettet en facebookside for å få inspill til byggeprosessen. Dette er en 
åpen side og heter foreldregruppe for ny skole i Nordre Ål. Linken er her: 
https://www.facebook.com/nyskoleNordreAl/ 

 
Ingvill sender ut referat fra møtet i tillegg til refererat fra arbeidsgruppemøtene som er 
avholdt ved Ekrom og Kringsjå.  
 

6. Eventuelt 
 
Skolebesøk: 
FAU har mottatt en forespørsel fra Rektor Reidun om FAU kan være behjelpelig med og ta 
over skolen 3. november 2016 fra klokken 08:30 til 14:00 slik at alle skolens ansatte får reist 
på skolebesøk. Målet er å se på allerede eksisterende skoler som er ganske nye for å «høste» 
erfaringer om hva som fungerer og ikke. FAU stiller seg positive til dette. 
 
Hver FAU representant kontakter sin tilhørende klasse og etterspør/forespør foreldre som 
kan hjelpe til denne dagen. Må gjøres snarest mulig. 
 
FAU sitt videre fokus: 
FAU sitt fokus videre blir naturlig nok byggesak. Denne prosessen vil også etter hvert 
innebefatte skolesammenslåing. Forrige års FAU ønsket at det ble jobbet med integrering av 
fremmedkulturelle. FAU anser at dette vil bli en naturlig del av sammenslåingsprosessen som 
må gjøres. Her må man også vektlegge de ulike skolekulturene som er ved Ekrom og Kringsjå.  
 
Navn på skolen: 
Man bør begynne å tenke på hva den nye skolen skal hete. Det vil jobbes videre med dette. 
 
 
 
Neste møte er 5. desember 2016 fra kl. 18-20 
 
 
Referent: Anne Simensen Bakkom 
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