
 

 

Referat FAU-møte 05.12.2016 

Tilstede: 
Reidun (rektor) 
Ingvill  
Anne 
Georges 
Frode 
Michelle 
 
Forfall: 
Tore 
Khayriya 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
Godkjent. 
 
Sak 2: Valg av referent: Anne 
 
Sak 3: Status skole V/ Reidun 
 
Det har vært gjennomført nasjonale prøver ved 5. trinn. Det var gode resultater i engelsk hvor skolen 
lå over landsgjennomsnittet. Lesing ligger på landsgjennomsnittet, mens resultatene i matte lå litt 
under landsgjennomsnittet. 
 
Nasjonale prøver gjennomgås med kollegiet på skolen torsdag 8. desember 2016 og med SU/SMU på 
møtet i januar 2017. Det har ikke vært noen elever med unntak fra å delta ved nasjonale prøver på 
skolen i år.  Videre informerte rektor om at de også vil motta resultatene fra tidligere Ekrom elever 
som nå går i 8. og 9. klasse ved Smestad. Dette for å kunne si noe om den måten man jobber på er 
riktig retning eller om man må endre på noe.  
 
4. trinn har gjennomført kartlegging i bruk av digitale medier. Det har vært gjennomført prøver med 
fokus på bruk av software og nettvett. 
 
Videre er det førjul for fullt på skolen. Det gjennomføres ukentlige adventssamlinger hvor de ulike 
klassene bytter på med å komme med innslag. Siste adventssamling vil bli torsdag 21. desember som 
også er siste skoledag før jul. Det er 7. klasse som står for underholdningen denne dagen. Etterpå blir 
det grøt og film. 
 
13. desember går 1. klasse og det skal gjennomføres juleverksted.  
15. desember blir det nissemarsj på ettermiddagen/kvelden. 
16. desember er det julegudstjeneste. Det gis tilbud om alternativt arrangement på skolen med 
elevinnslag hvor temaet er; Håp. 
 
Videre er uteområdene litt skumle om dagen da det er mye is og glatt føre. Det har vært noen 
tilfeller hvor elever har sklidd og slått seg på isen. Isbanen er også begynt å ta form. Den skal vannes 
ytterligere før den kan anses ferdig. 



 
 
Sak 4: Starte planlegging av tidsnære arrangement 
 
Nissemarsj:  
FAU har blitt forespurt av rektor om å stille med varm saft og pepperkaker noe FAU stiller seg positiv 
til. 
 
Georges og Michelles varmer saft og gjør klart til de ulike togene ankommer skolen. 
Georges handler inn saft, pepperkaker, pappakrus og søppelsekker. 
Anne og Ingvill rydder 
 
FAU stiller med en representant ved de ulike oppmøteplassene: 
Jeistad: Khayriya 
Ekromskogen: Ingvill 
Vangen: Frode 
 
Skolefest februar 2017: 
Skolefesten blir 16. februar 2017.  
 
1-4. klasse fra klokken 17-19 
5-7. klasse fra klokken 19:30 – 21:30. 
 
FAU ordner pizza, saft, godteri og dekorasjoner. Det sendes ut mail etter neste FAU møte i januar 
2017 hvor foreldre og foresatte bes om bidrag i form av kaker. 
 
FAU stiller med vakter i samarbeid med klassekontaktene.  
Elevrådet skal til FAU-møtet i januar 2017 komme med ønske om aktiviteter. I tillegg sørger disse for 
spillelister etter ønsker fra de ulike klassetrinnene. Det blir DJ’er fra 7. klasse som styrer musikken. 
 
FAU setter sammen en Quiz / konkurranse eller lignende med premie. 
 
Klassekontakter og elevrådet inviteres til neste FAU-møte for videre planlegging. 
 
Sak 5: Status prosjekter: 
 
Lys på fotballbanen. Mangler tilbakemelding fra Jan Ove. Anne purrer. Dette tas opp igjen på neste 
FAU-møte i januar 2017. 
 
Opprustning av skolegård. Uteområdene preges av bruk og lite penger som skolen kan bruke på 
disse. Det er bl.a. blitt etterspurt oppgradering av basketbanen med nye nett og oppmerking på 
asfalten. 
FAU tar dette opp igjen som egen sak på FAU-møtet i mars 2017. 
 
Sak 6: Status/ referat fra andre møter vi er representert: 
 
SU/SMU: 
Møtet avholdt på skolen 21. november 2016. Det foreligger referat på skolens hjemmeside. 
 
KFU: 



Det har vært avholdt to møter i KFU. Det første ble det ikke sendt ut innkalling til alle slik at bare 
halvparten møtte. Neste møte kunne ikke representanten fra Ekrom stille og ingen andre fra FAU 
hadde heller mulighet denne dagen. 
 
 
Interim FAU: 
Det ble på forrige møtet diskutert hva som faktisk var hensikten med interim-FAU når dette ble 
bestemt på våren 2016. Didi Sunde og Reidun (rektor) deltok også på dette møtet. Interim-FAU ba 
Didi på dette møtet om å skrive en redgjørelse for det arbeidet som er gjort i brukergruppen. Dette 
er blitt lagt ut på både skolens hjemmesider og sendt ut som ranselpost. 
 
Foreldre og foresatte ved begge skolene er invitert til informasjonsmøte med kommunen vedrørende 
de alternative organiseringene av skolene under byggeprosessen. Møte vil bli avholdt på Smestad 14. 
desember kl. 18:00.  
 
Brukergruppe:  
Forrige møtet i brukergruppen var 30. november 2016. 
 
Ønsker til utforming av bygg ble gjennomgått. Det er 4 entreprenører av totalt 5 som meldte sin 
interesse som vil motta disse og skal lage en prosjektbeskrivelse ut fra bl.a. dette. 
 
Visjon: Alt under et tak, åpent for alle. 
 
Utegruppe er i gang. Vi har meldt inn Hillevi fra Ekrom da hun meldte sin interesse. 
 
Sak 7: Orienteringssak / Driftssak 
 
Økonomi: 
 
Status per 5. desember 2016 er at vi har 12 940 kroner i kassen. Georges fikk etter mye om og menn 
tilgang til kontoen og alle utestående fakturaer er nå betalt. 
 
Sak 8: Skolestruktur/ byggsak. 
 
Høringsbrevet ble gjennomgått. Det er viktig at alle i FAU setter seg godt inn i både høringsbrevet og 
saksfremlegget slik at man har mulighet til å svare på eventuelle spørsmål fra de ulike klassene på 
skolen.  
 
Det vil bli holdt klassevise foreldreråd i uke 2 og 3 i 2017. Det blir sendt ut SMS med info om dette 
tirsdag 7. desember. I tillegg sendes det ut invitasjon til foreldre og foresatte til foreldreråd innen 
utgangen av desember 2016. 
 
Det ble også diskutert hvilken form disse foreldrerådene skulle ha. Man ser for seg en 
powerpointpresentasjon slik at alle får lik informasjon. I tillegg lage ferdige ark hvor alle 
høringsspørsmålene fremgår som kan brukes i et gruppearbeid hvor man kan notere på arket. Dette 
for at vi skal sikre oss at vi får med oss alle innspillene som kommer.  
 
Alle klassene skal få mulighet til å uttale seg og neste års førsteklasse blir også invitert. I forkant av 
FAU-møtet ble 7.-kl forespurt om de har behov for/ ønsker møte noe de ikke ønsker. Det blir derfor 
ikke avholdt møte for denne klassen.  
 
 


