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FAU Ekrom 
Tema: Referat fra FAU Møte 

Dato:  Mandag 6. februar 2017 kl. 1800. Sted: Skolekjøkkenet Ekrom 

Tilstede: Ingvill Helset, Carita Beitdokkken, Jonas 
Bondesson, Hillevi Høyer Andreassen, 
Frode Vikdal, Georges Ngoma ,Helle 
Knutsen-Løvik, Mohamed AL-Masoudi, 
Mads Beitdokken, Fredrik Mendez Vikdal, 
Martin Sæther, Hamadi Sitar Ismail, 
Reidun Stalsberg og Tore Sæther. 

Ikke tilstede: 
Anne 
Bakkom, 3.kl 
FAU.  
2.kl FAU og 
klasserepr. 
4.kl 
klasserepr. 5. 
kl 
klasserepr., 
6.kl 
klasserepr. 

 

Neste møte:  06032017 

 

Sak 1. Godkjenninga innkallling og møterefereat fra forrige møte. Valg av referent og 

innmelding av eventuelt saker.  

 Innallingen ble godkjent.  

 Tore er referent.  

 Georges har en eventuelt sak som tas opp under denne post til slutt. 

Sak 2. Skolefest. 

 Festen er torsdag 16. februar. 

 Skolefesten er for elevene og kun disse. Ikke anledning for familiemedlemmer å 

delta.  

 Det foreligger ønskeliste fra elevrådsmøte tirsdag 17. januar 2017. Denne legges ved.  

 Det tas videre utgangspunkt i meny og bestillingsliste fra festen i fjor. Det kan 

bestilles mer vegetar pizza. Saft til drikke.  Referat fra FAU møte 1. februar 2016 

legges også til grunn.  
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 Det bakes to kaker fra hver klasse. Dette må formidles til klassene, kakene leveres 

sammen barna.  

 Det bør være noen glutenfrie kaker. F.eks en fra hvert hovedtrinn. 

 Georges blir  innkjøpssjef. Han ber om en assistent ved behov. 

  Etter en høringsrunde rundt bordet ble det bestemt at smågodt utgår. Det serveres 

popcorn og potetgull. 

 Lek og aktiviteter i gymsalen. Elevrådet må planlegge og har ansvaret. 

Elevrådsmedlemmer fra hver enkelt klasse er med og arrangerer. Det blir Limbo 

(husk musikk, pinne . 3. klasse har ansvaret) Stolleken (5. klasse har ansvaret), Holde 

ballongen i lufta  , Fiske godteri (7. klasse har ansvaret),  bowling (flaskebowling ,4. 

klasse har ansvaret), dansing (fridansing 6. klasse har ansvaret 1  

 Kafe og servering blir i allrommet. 

 OBS! steking av pizza, to personer har ansvaret men stekeovnene er ikke veldig 

effektive slik at dette tar lang tid.  

 Husk ulike brettspill.  

 Quis blir i allrommet. Premie til quisen var plastikpokal i fjor.  Maks 4 på hvert lag. 

 Spillelister  ordnes på forhånd, Kristoffer Bakkom  lager spilleliste ut ifra ønsker som 

Martin og Nora henter inn fra hver enkelt klasse - 1. klasse inkludert. 

 Elevrådet lager invitasjon. Denne må sendes ut senest på torsdag som ranselpost. 

 Discokule? 

3. Utegruppa for nyskolen, Representant Hillevi Høyer-Andreassen.  

 Det har vært to møter. De har kommet et stykke på veg, det er møte omtrent annenhver uke.  

 Hillvi sender ut info om hva som er planlagt til nå.  

 Mandat for gruppa som består av sfo, lærere og foreldre: Gruppa får komme med forslag for 

uteområdet på den nye skolen. Samler forslag og grupperer disse.  Kan  

  Inger Øverli er ansvarlig for lekeplasser og uteområder på skoler i kommunen  

 Toget er ikke gått enda, det jobbes aktivt.   

 Det er diskusjon om arealbehovet og hvorvidt behovet dekkes. 

 Gruppa har ikke noen innflytelse på valg av tomt, tomta er valgt. Det er begrenset 

uteområdet.  
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 Er det et folkehelseperspektiv på uteområdet? Ja, Inger Øverli har kompetanse og ivaretar 

dette på best mulig måte.  

4. Høringsrunden. 

 Høringsfristen var 1. februar.  

 Sammenfatning av uttalelser fra alle klassene er sendt inn.  

 Komitemøte den 13, Formannskapsmøte den 21. og deretter  Kommunestyremøte torsdag 

23. februar - da skal det fattes vedtak.  

 Vi har fått høringsuttalelse fra lærerne og fra elevene - sistnevnte var imponerende.  

 Det er også kommet høringsuttalelse fra Kringsjå. 

Eventuelt og Referatsaker.  

Kamp mot mobbing. 

 FAU er kjent med et par tilfeller av mobbing og uoverensstemmelse mellom skole og 

elev/foresatte. 

 Det er ønskelig å holde fokus på mobbing. Det må komme påminnelser om at mobbing er 

alvorlig for den som utsettes for dette og at dette ikke er tillatt. 

 FAU kan på generelt grunnlag oppfordre til fokus mot mobbing. 

 FAU kan be om dialog med skolen for å følge opp saker med mobbing selv om skolen ikke har 

informasjonsplikt eller FAU ikke har mandat til å følge enkeltsaker om mobbing.  

 Det kan bes om en handlingsplan mot mobbing. 

Tore Sæther 

Referent. 


