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FAU Ekrom 
Tema: Referat fra FAU Møte 

Dato:  Mandag 6. mars 2017 kl. 1800. Sted: Lærerværelset Ekrom 

Tilstede: Ingvill Helset, Michelle Cook - Sæther, 
Anne Simensen Bakkkom, Reidun 
Langvegg Stalsberg, og Tore Sæther. 

Ikke tilstede: Frode Vikdal, Kheyriya Sharif 
Mukhtar og Georges Ngoma. 

Neste møte:  3. april 2017 kl. 1800. 

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling og møtereferat fra forrige møte (vedlagt). Valg av referent og 

innmelding av eventuell-saker. 

 Referent: Tore Sæther 

 Innkalling og saksliste ble godkjent. Denne ble sendt ut 22.02.2017, før vinterferien.  

2. Starte planlegging av Ekrom dagen.  

 Arrangeres av FAU 15. juni, men alle klassene har egne oppgaver.  

 FAU og Klassekontaktene har ansvar for delegering og organisering i den enkelte klassen. 

Inntektene fra denne dagen går uavkortet til FAU.  

 Foreldrerepresentanter og FAU-representantene for de enkelte klasser har ansvar for å få 

med seg øvrige foreldre og gjennomføre.  

 Skolen og de ulike klassene er ansvarlig for gjennomføring. Oppgaver for de ulike klasser 

vedlegges som dokument til dette referatet og ligger i link i slutten av saken.  

 Ansvarsfordeling på Ekromdagen må være tema på foreldremøte som kommer nå på våren.  

 Retningslinjer for bygging av ola - bil deles ut på tidlig tidspunkt (disse ligger på FAU drop-

boks og på Ekrom skoles hjemmeside, se link under).  

 Planleggingsperm står i skolens administrasjon. Planleggingsdokument ligger 

her:http://www.lillehammer.kommune.no/haandbok-for-fau-ekrom.393082.no.html 

 

3. Starte planleggingen av 17. Mai. 

Dette arrangementet er 6. Klasse er ansvarlig for. FAU representanten for 6. Klasse har ansvar 

sammen med klasserepresentanten. Planleggingsperm står i skolens adm. Skal kvitteres ved inn- og 

utlevering. De enkelte klassers ansvarsområder skal fordeles ut på et tidlig tidspunkt.  

4.  Rektors hjørne. 

http://www.lillehammer.kommune.no/haandbok-for-fau-ekrom.393082.no.html
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 Så langt i året har mye dreid seg om byggesaken.  

 Ekrom og Røyslimoen skoler har gode resultater i engelsk. Det henvises til at mange av 

Ekroms elever er tosprålige, herunder elever med minoritetsbakgrunn. Det deles info og 

erfaringer med andre skoler.  

 I matte ligger Ekrom dårligere an. Det skal jobbes med å studere dette og iverksette tiltak. 

 Info på  sms er sendt ut til foreldrene i dag om lederstruktur i byggeperioden for ny skole. 

Laila Owren er blitt tilbudt stillingen som ny rektor for Kringsjå og Ekrom og den nye Nordre 

Ål skole. Reidun er blitt tilbudt stillingen som stedlig leder på Ekrom i byggeperioden og 

avdelingsleder på framtidig skole.   

 IKT er satsingsområde. Flere skal ha iPad - 5.,6. og 7. har fått. Showbie er ny platform for 

levering av lekser.  

 Lærerne deler med kolleger sine erfaringer med IKT, dette går på rundgang i kollegiet.  

 Elevundersøkelse publiseres 8. mars. Dette er nasjonal trivselsundersøkelse hvor Ekrom har 

gjennomført undresøkelse hos 5., 6. og 7. Kun 7. klasses resultat presenteres.   

 HIL har et innovasjons-studie - Fremtidens skole. De ønsker å intervjue 7. klasseelever. 

Fremtidens skoledesign. Intervjuer blir 4. april. Presentasjon allerede samme kveld på Clarion 

Collection Home Hotel Hammer.  

5. Nett-vett.  

 Dette blir tema for skolen og på foreldremøter.  

 Skolen ønskre å ha en temadag.  

 Barnevakten.no har et bra opplegg rundt dette tema, de kan ha foredrag med ungene i 

skoletida og deretter foredrag med foreldrene på kvelden.  

 Dette er foredrag som koster penger, FAU ønsker å bli med på spleiselag med skolen. Det 

antas en totalkostnad på ca 8.000,- kr som deles mellom skole og FAU. Georges, som har 

oversikt over FAU økonomien, kommer med innspill.  

 Foredrag samkjøres med foreldremøtekvelder. Prøve å få det til i uke 14 eller uke 16.  

6. Forberedelse til samarbeids-/ skolemiljø- utvalgsmøte. SU/ SMU.  

 Rektor tar kontakt med politiker. Forslag til møtedatoer er sendt og Reidun avventer 

tilbakemelding.  

 Tema på SU/SMU blir: Elevundersøkelsen, neste år skolebudsjett, stillinger for neste skoleår, 

Trafikksikkerhetsplan, denne kommer på høring. 

 Nytt skoleår: Antatt antall elever i 1. Kl blir ca 20 stk. 
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7. Forberedelse til foreldremøter i de respektive klassene. 

 Utover tema som kom fram i sak 5 blir det vanlige foreldremøtesaker.  

8. Status på regnskap så langt. 

 Denne saken utgår fordi Georges er fraværende. Saken overføres til neste FAU møte. 

9. Status FAU. 

a. Kommunikasjon innad i FAU. Ingvill opplever at det er vanskelig å få 
tilbakemeldinger og å nå ut til alle FAU-medlemmer. Vi bør tenke gjennom hvordan 
jobber vi sammen. Hvordan kommunisere bedre? Hva er vårt mandat? Er vi engasjert 
i FAU-jobben? 

b. FAU videre neste år. 1-årig, 2-årig eller 3-årig engasjement? Sikre overlapp slik at vi 
ikke kommer i samme situasjon som dette året. Det kan være hensiktsmessig at hele 
FAU sitter fram til ny skole er på plass. Eventuelt valg av nye FAU-representanter 
skjer før sommeren. 

 Dette er punkter som må stå og tas opp igjen senere når flere representanter er tilstede.  

 Det må vurderes å få inn nye representanter i FAU fra neste skoleår som har anledning til å 

engasjere seg og som ønsker dette. Noe utskifting vil det naturlig bli: det kommer inn en ny 

fra høstens 1. kl og dagens 7.kl-representant går ut. Dersom noen av FAU-representantene 

kjenner på manglende engasjement/ tid/ overkudd til å bli med de to neste årene og kan 

rekruttere en ny FAU-representant fra egen klasse åpnes det for å bytte ut noen 

representanter nå. 

 Det kan også være hensiktsmessig at kasserer, nestleder og leder blir sittende 3 år.  

 Viktig å være oppmerksom på at foreldrerepresentanter er vara til FAU og det går an å trekke 

veksler på denne. Er alle klar over dette?  

 FAU leder kan være med på mail lista til de enkelte klasser slik at denne er kjent med hva 

som sendes av info til klassene.  

 Anne presenterer FAU på foreldremøte for kommende års førsteklasse.  

10. Skolefesten. Oppsummering.  

 Vi må lage en lignende plan som for Ekromdagen/ 17. Mai oa.  

 Lekene i gymsalen kan forbedres, viktig at foreldrene hjelper til. Elevrådet hadde ansvaret 

men erfaringen viser at de trenger hjelp av foreldrene. Viktig å hindre kaos og rasing i 

gymsalen, det har lett for å "ta av".  Mer detaljert beskrivelse for de minste.  

 Trappegangene må holdes under oppsikt fordi elevene løper opp disse og til 1. etasje. Kan 

være en risikofaktor ved brann.  

 Ordensvakt kan ha vest.  
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 Noen elever trenger et ekstra øye på seg for å føle seg trygge.  

 Neste års fest MÅ VÆRE MOBILFRI!!. Mobilbruken sklir ut og dessuten tas det bilder, noe 

som ikke er greit.  

 Det har vært spørsmål om pizza med svinekjøtt har vært stekt sammen med pizza uten for de 

elever som ikke spiser svin. Utfordringer rundt dette sees inn på før neste fest. Kan løses ved 

at foresatte som ikke spiser svinekjøtt deltar med matlaging og tar ansvar for denne delen. 

11. Brukergruppemøte -oppsummering/ informasjon fra møtet den 22/2.  

 Første møte etter jul er gjennommført. Det er valgt sammspillsentreprenør for prosjekt 

Nordre Ål skole: Veidekke. Oppstartsmøte mellom entreprenør og prosjektetledelsen er den 

8/3. Deretter vil det bli oppstartsmøte mellom entreprenør og brukergruppe. Dette møtet 

blir i uke 12, 13 eller 14. To representanter fra interim-FAU er invitert til å delta. 

Oppsummering og informasjon fra brukergruppemøtene blir fast post på FAU-møtene 

framover.  

Eventuelt. 

INGEN. 

 

 

 

 

 


