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FAU Ekrom 
Tema: Referat fra FAU Møte 

Dato:  Mandag 8. mai 2017 kl. 1900. Sted: Lærerværelset Ekrom 

Tilstede: Ingvill Helset, Michelle Cook - Sæther, 
Georges Ngoma, Anne Simensen Bakkom, 
Kheria, Dina S. Aasen, Karita Beitdokken, 
Hildevi  Høyer, Reidun Langvegg Stalsberg, 
Kristoff van Buggenhout, og Tore Sæther. 

Ikke tilstede: Frode Vikdal. 

Neste møte:  12. juni 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. Til dette møtet ble alle klassekontaktene samt SFO-

tillitsvalgt invitert til å komme på møte. Obligatorisk kun for FAU-repr.  

 Tore er referent.  

Sak 2. Fremlegging og godkjenning av regnskap / balanse 

Utsettes til etter faktura til barnevakten er betalt.  

Sak 3. Ekromdagen. 

 Arrangeres av FAU i juni, men alle klassene har egne oppgaver. FAU og 
Klassekontaktene har ansvar for delegering og organisering i den enkelte klassen. Vi 
går fort gjennom status. Planleggingsdokument ligger på våre nettsider.  
 

Sak 4. 17. Mai.  

 Dette arrangementet delegeres og 6. Klasse er ansvarlig. FAU representanten for 6. 
Klasse har ansvar sammen med klasserepresentanten.  

 Hva er status? 6. kl-representantene informerte om status.  

 Arbeidsoppgaver er fordelt og oversikt over disse er delt ut på foreldremøte den 3. 
mai. Det brukes mal som utarbeidet tidligere år.  

 Det blir allikevel musikk. Fåberg Skolemusikk har tatt på seg å spille.  

 Permen blir levert inn med malen klar og oppdatert for neste år.  
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Sak 5. Uteområdet på skolen. Er det behov for oppgradering el lign? 

 Søppel: Det har vært en del løs søppel rundt containere. Dette er kommunens 
ansvar. FAU sender oppfordring til kommunen v/eiendom og/eller til GLØR 
om å følge opp dette.  

 Stenge av skolegården for bilkjøring? Det er sperring ved nedre innkjøring 
som står oppe fordi den er vanskelig å betjene, den går tungt og er derfor blitt 
stående åpen.  

 Basketbanen:  Nett under kurven(e) mangler. Det er også ønskelig med 
oppmerking på bakken. Reidun spør vaktmester om nettene finnes på skolen 
etter demontering. Michelle følger opp med pris på nytt nett og oppmerking.  

 Lys på fotballbana: Dette ordnes til høsten. FAU har ansvar for noen 
lyskastere mens skolen/kommunen har andre. Det må avklares hvilke som må 
repareres.  

 Klatrestativ, husker og sandkasser: Dette er godkjent men underlaget må 
vedlikeholdes med ny sand. Dette går på skolens budsjett og drift.  

 Kristoff - representant fra SFO deltok på slutten av møtet. Hadde noen ønsker 
til uteområdet som nevnt ovenfor. Det er behov for noe utskifting av utstyr og 
leker på SFO.  
 

Sak 6. Rektors hjørne:  

 Forberedelse til samarbeids-/ skolemiljø- utvalgsmøte. SU/ SMU.  Møte 28. 
april ble avlyst. Nytt møte foreslås til 18. mai.  

 Nett-vett-foreldremøtet: Stort engasjement blant elevene. Veldig fengende 
for alle trinn som deltok. Foreldremøtet var også veldig bra. Det er 90 familier 
totalt på skolen og over 80 personer deltok på møtet.  

 Digital hverdag er kommet for å bli. Utveksling av erfaringer for å finne ut hva 
som er bra og fungerer godt.  

 Fokus på nettvett, særlig etter jul.  

 Foredraget med Barnevakten anses som veldig bra.  

 Erfaringer og inntrykk på skolen er at mange elever er opptatt av spill veldig 
tidlig. Bruk av spill med 18 års grense forekommer ned til 3. klasse. 

 De yngste bruker ikke online spill så mye enda.  

 Mellomtrinn, her brukes Snapchat mye.  

 Snapchat, Musical.ly og Facebook har alle 13 års aldersgrense. 

 Ny skole: Personalet planlegger tur til Riga 25. - 28. mai sammen med Kringsjå 
- kulturbygging.  

 Prosjekt med lese - skrive arbeid. Prosjekt, der Erik Moseng har 
spesialoppgave. Dette fenger både jenter og gutter. Har gått over to år og 
fortsetter ytterligere to år.  

 Det jobbes med bemanning fra høsten.  

 Utfordringer med sykefravær.  

 Fra 1. august er det organisert som en enhet med Kringsjå og Ekrom. Reidun 
fortsetter i samme funksjon som nå men med Stedlig Leder som tittel.  
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Sak 7. Oppsummering av FAU-året. 

 Det har i år dreid seg veldig mye om ny skole. Stor møtevirksomhet i 
forbindelse med prosesser, planlegging og interim FAU.  

 Før årsmøtet i juni skal det skrives årsrapport.  

 Hvordan ser FAU ut neste år? Siden vi er i den situasjonen vi er at Ekrom skole 
kun skal være i to år til kan det være hensiktsmessig at de som sitter i FAU 
inneværende år sitter til vi er slått sammen og ny skole er etablert. Disse 
fortsetter i FAU: 1.kl (Ingvill), 2.kl (Kheyria), 3.kl (Anne), 4.kl UAVKLART , 5.kl 
(Georges), 6.kl (Tore/ Michelle). 7.kl går ut og vi får en ny fra neste års 1.kl 
inn. FAU-repr for neste års 1.kl velges på deres foreldremøte i juni.  

 Klasseretillitsvalgt: 1.kl (Hillevi/ ev. velges det ny til høsten), 2.kl (Hanne), 3.kl 
(Tina), 4.kl (Andrew), 5.kl (Billiana), 6.kl (Torbjørn). Klassetillitsvalgt for neste 
års 1.kl velges på deres foreldremøte i juni.  
 

Sak 8. Brukergruppemøte -oppsummering/ status ny skole.   

 Nytt brukergruppemøte onsdag 10. mai.  

 Nye tegninger er kommet i dag 8. mai. 

 Reidun: Møte med prosjektledere, entreprenør, arkitekter osv torsdag 11. mai. 
 

Sak 9. Eventuelt.  

 Det er sendt ut forespørsel om tilbakemelding på trafikksikkerhetsplanen. Kun en 
tilbakemelding fra foreldre på skolen.  

 

Møtet hevet kl. 2100. 


