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FAU Ekrom 

Tema: Referat fra FAU Møte 

Dato:  Mandag 3. april 2017 kl. 1800. Sted: Lærerværelset Ekrom 

Tilstede: Ingvill Helset, Michelle Cook - Sæther, 
Georges Ngoma, Anne Simensen 
Bakkom, Kheria, Reidun Langvegg 
Stalsberg, og Tore Sæther. 

Ikke 
tilstede: 

Frode Vikdal. 

Neste møte:  8. mai 2017 kl. 1800. 

 

Agenda 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og møtereferat fra forrige møte. Valg av referent og 

innmelding av eventuell-saker. 

 Innkallingen ble godkjent.  

 Tore er referent.  

 Reidun korrigerte forrige møtes referat på punkt om matteundervisning neste år. 

Hun kan ikke love at dette gjennomføres ila neste skoleår på grunn av blant anna 

byggesak.  Rereratet er ikke lagt ut på hjemmesidene og korrigeres før dette gjøres.  

Sak 2: Viktige moment fra forrige styremøte. 
a. Starte planlegging av Ekrom dagen. Arrangeres av FAU i juni, men alle 

klassene har egne oppgaver. (6. klasse er unntatt fordi de arrangerer 17.mai.) 
FAU og Klassekontaktene har ansvar for delegering og organisering i den 
enkelte klassen. Inntektene fra denne dagen går uavkortet til FAU. Skolen og 
de ulike klassene er står i skolens administrasjon. Planleggingsdokument 
ligger her:http://www.lillehammer.kommune.no/haandbok-for-fau-
ekrom.393082.no.html 
Hver familie må skaffe en premie til lotteriet. Disse leveres til premieansvarlig i 
hver klasse innen 1. juni. 
Skolemusikken skal ha is, viktig at dette huskes ved innkjøp. 4.kl er ansvarlig 
for innkjøp. 
Ekromdagen tas opp som tema på de neste møtene. 

b. Status FAU. 

 Kommunikasjon innad i FAU. Hvordan jobber vi sammen? Hvordan 
kommunisere bedre? Hva er vårt mandat? 

 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. Eventuelt valg av nye 
FAU-representanter skjer før sommeren.  

http://www.lillehammer.kommune.no/haandbok-for-fau-ekrom.393082.no.html
http://www.lillehammer.kommune.no/haandbok-for-fau-ekrom.393082.no.html
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 Valg av representant til interim-FAU. Hensiktsmessig at det er noen fra neste 
års 1.kl. (?) 

 Foreldrerepresentaten får møteinnkalling og referater fra alle møter når disse 
sendes ut. De kalles inn spesielt til og deltar på FAU møtet i desember, januar 
og april. Dette pga planlegging av skole-arrangement. 

 Anne (3.kl), Kheyria (2.kl) og Georges (5.kl) sier seg villige til å fortsette ut 
perioden før Nordre Ål skole er i drift. Ingvill (1.kl) har ikke bestemt seg og 
Tore (6.kl) kommer tilbake til dette senere. Representant fra 4. Kl må vi 
komme tilbake til.  

 Ny representant til interim FAU kan være en annen en ordinær FAU 
representant, altså en hvilken som helst forelder.  

 
Sak 3: Nordre Ål skole. Planlegging og veien videre. Anne, Reidun og Ingvill informerer.  

 Veidekke er valgt som entreprenør.  

 Vis-A-Vis er valgt som arkitekt.  

 Reidun viste presentasjon av referanseskoler som brukes som mulig 
utgangspunkt for Nordre Ål Skole. Hun viste også foreløpige skisser av 
planløsninger ved den nye skolen, dette er første skisse - versjon 1. 
Funksjoner og konsept ved løsningen bestemmes 27. april. 

 Det ble uttrykt bekymring vedrørende trygg skolevei, særlig i det første 
skoleåret mens det fortsatt arbeides med uteområdene rundt skolen. 

 Interim-FAU tar også opp dette på brukergruppemøtene med 
entreprenørene.  

 Trafikksikkerhetsplan kommer på høring 18. april. Denne tas opp til vurdering 
i SU. Høringsfrist 5. mai.  

 Mail med info om prosessen og framdriftsplan sendes ut til foreldrene. FAU 
leder sender mail til FAU representanter og denne videresendes til foreldre i 
klassene. Interim-FAU skal også legge press på kommunens prosjektledere for 
å få de til å avholde informasjonsmøte så snart det er hensiktsmessig.  

 
Sak 4: Rektors hjørne: Bla trivselsundersøkelsen.  

 Reidun gikk gjennom trivselseundersøkelsen.  

 Undersøkelsen er å finne på skoleporten. udir.no 
 
Sak 5: Forberedelse til foreldremøter i de respektive klassene. (Skulle vært tatt opp på 
forrige møte)  
Tema vi bør ta opp her? Nett-vett. Tema for skolen og foreldremøter.  

 Det lar seg ikke gjøre å få til elevundervisning i samme omgang som møte for 
foreldre. Dermed deles dette.  

 Det legges opp til Nett-vett møte for samla foreldregruppe. Det blir klassemøte og 
Nettvett møte samme kveld.  

 Nett-vett undervisning for elevene kommer senere.  
 
Sak 6: Status på regnskap så langt. 

 Det står kr. 10.300,- på FAU konto. 
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Sak 7: SU/SMU-møte vår 2017.  
SU/SMU-møte skulle vært avholdt 28. April, men pga at mange meldte avbud ble dette 
møtet utsatt. Dette til orientering.  
 
Eventuelt. 

 Siste FAU møte blir 12. juni. 

 Det foreslås at referatene fra elevrådsmøtene sendes ut til FAU-repr.  


