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Møtereferat skolemiljø- og samarbeidsutvalg 
 
Sted: Ekrom skole, skolekjøkkenet 
 
Tidspunkt: Mandag 21. november klokken 13.30-15:00 
 
Møtedeltakere: Merete Kjellberg (politisk representant), Ingvill Helset (FAU-leder) Anne 
Simensen Bakkom (FAU nestleder),  Martin Cook-Sæther (elevrådsleder), Junita Moen 
(elevråd), Nina Andersen, Hanne Monica Storhagen (ansattrepresentant lærer), og Reidun 
Langvegg Stalsberg (rektor). 
 
Forfall: Georges Christel Hans Ngoma-Nkouka (FAU), Nora Cecilie Sæterbakken Reistad 
(elevråd), ansattrepresentant (andre ansatte skole) 
 

1.1 Skolemiljø 

 Presentasjon av «Plan for godt skolemiljø». Gjennomgang av planen.  
Lekesjef:  Aktivitetsledere blant elever på mellomtrinn to friminutt i uka. 
Åtte elever har ansvar i åtte uker, etter å ha gått på Lekesjef-kurs. 
Fysak: Aktiviteter inne og ute. Delt i to trinn inne og et trinn ute. Frisbee, 
Kingo, stafetter, turneringer (ulike ballspill), 20 minutter hver gang,   
Inneordning: arrangeres av 7.trinn for elever på 3.-7.trinn. 
Handlingsplan mot mobbing: Politisk representant stiller spørsmål til 
elevrådsrepresentantene om de voksne er flinke til å oppdage? Elevene 
synes vi ser mye, men ikke alt. Ved konflikt kan det være at de voksne 
må prioritere for å ta det «mest alvorlige». Noen ganger kan det være at 
andre elever ikke vil at det skal tas opp eller sies til voksne.  Kan 
oppfattes som sladring. Ties i hel enkelte ganger. Nettmobing er 
vanskelig. Sier ikke at vi ikke har mobbing, for det har vi. 
Forventinger hjem/skole: Hva med vennegrupper? Mottas som pålagt, 
blandet. Lavterskeltilbud. Bruke eksempler på tidligere gjennomførte 
opplegg. Første skoleår som dette er lagt som rutine på 1.-3.trinn. 
Forventningene tas med inn i de ulike foraene for å drøftes. 
Mobbeplan: presisere at det er OPPLÆRINGSLOVEN det henvises til 
når det er snakk om kapittel 9A, §9A-3. 
 

1.2 Ny skole i Nordre Ål 

 Status i byggesak  

 ELEVRÅD: tatt opp i klassene hva alle ønsker seg  i en ny skole. Levert 
til elevrådets kontaktlærer som oppsummerte og sendte til brukergruppa. 

 LÆRER: jobbet med utfordringsarket om læringsareal, spesialrom og 
fremtidens skole i grupper. Vært på skolebefaring, og jobbet på tvers av 
kollegiet Ekrom/Kringsjå. 

 FORELDRE: Deltar i brukergruppa sammen med Kringsjå. Svart på 
utfordringene som går på det generelle og som bruker i nærmiljøet. Slitt 
med engasjementet i foreldregruppa; kun to kom på arbeidsgruppemøte. 
Vanskelig å engasjere, synes FAU. Oppretta et Interim-FAU og FB-side 
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 for felles foreldregruppa. 

 POLITISK: ikke så stort tema enn i brukergruppa der AP og H er med. 
Skal jobbe med sammenslåingen i Kommunestyret torsdag 24.11.16. 
Godt å få innsikt via brukergruppemøtene. Navnevalg har vært tema. 
Ønskelig at det gjøres en jobb med denne prosessen. Tenker at Nordre 
Ål er et naturlig valg, men her er ikke valget tatt. 
 

Innspill:  
Hvorfor er engasjementet ikke større på fremtidig skole? 
Engasjert på et annet plan: midlertidig løsning. 
Interim-styret skrevet brev, som valgte ombud for foreldrerådene, hvor de 
skriver hva de ønsker for en forsvarlig drift i mellomfasen. At det blir bustete, vet 
vi, men det er midlertidig, og fremover blir det bra. Bedre å korte ned den 
bustete perioden.  
 
Mange spørsmål som vi trenger svar på raskt for å se på videre planlegging i 
vår for høsten. Forstår frustrasjonen godt med tanke på hvor usikkert dette 
virker.  
 
Heftig for FAU nå, beskyldes for å tilbakeholde informasjon. Prosjektleder for 
skole, Didi Sunde, er i ferd med å utarbeide nytt informasjonsskriv til skolenes 
hjemmesider der blant annet brukergruppas mandat avklares og prosesser 
brukergruppa har vært involvert i beskrives nærmere. 

1.3 Budsjettprosess 2017 

 Status for hvor skolene nå er i arbeidet med nytt budsjettår. Ser ut til at 
Ekrom må gjøre en innsparing i 2017, noe som gir et mindre økonomisk 
spillerom allerede fra nyttår av.  

 Politisk innspill: innsparinger ved skolenedleggelse (Saksheim)skal 
komme skolene til gode. Rådmannen mener sparte midler kan komme 
andre tjenesteområder til gode, trekkes ut av skolebudsjettet.  
Politisk representant  leser skolebudsjettet som stramt, men ikke umulig.  

1.4 Læringsresultater høst 2016 

 Resultat av Nasjonale prøver er ikke klart før 1.desember. 

1.5 Eventuelt 

 Ingen saker. Møtet hevet kl. 15:15. 

 
 
Elevrepresentantene deltok på sak 1 og 2.  
 
Ref.  Reidun Langvegg Stalsberg 
         Rektor ved Ekrom skole 
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