
  

REFERAT   

møte i FAU ved Ekrom skole mandag 12.juni 2017     

   
Til stede: Anne og Ingvill, Martin og Hamdi  
Meldt forfall: Michelle, Tore, Georges og Reidun.   
Ikke-meldt forfall: Frode og Khayriya  
  

1. Godkjenning av innkalling og møtereferat fra forrige møte.   
1. Godkjent.   
2. Godkjent  

2. Valg av referent og innmelding av eventuell-saker.   
1. Ingvill referent.  
2. Eventuelt sak: Søknad fra neste års 7. kl om støtte til tur.    

3. Oppfølging av saker fra forrige møte:  
1. Ekromdagen –alt ok? (Vipps)   

 Alt virker å være ok. Ingenting meldt inn til FAU.   
2. Uteområde. (Basket, søppel)  
o Michelle er i en prosess med rektor og skoeln om basketballbanen. Følges opp 
for sommeren.   
o Brev vedr søppelhåndtering er sendt til GLØR og kommunen i dag.   

4. Gjennomgang av FAU og klasserepresentanter for neste skoleår.  
1. Vi har ikke fått meldt inn navn pt.  
2. Hillevi og Ingvill   
3. Hanne og Khayriya  
4. Tina og Anne  
5. Andrew og FAU-repr ikke klart pt  
6. xxx og Georges.  
7. Torbjørn og Michelle   

5. Elevrådets hjørne: oppsummerer året.  
 Få møter.   
 Ordna med takkebrev for ballveggen.  
 Fotballregler.  
 Lekesjefordningen. Fått den opp og gå igjen. Har hatt evaluering. Bør 
fortsette.   
 De fleste har det bra på skolen, mener elevrådsleder. Selv om undersøkelse 
sier noe annet. Ingenting er meldt inn til elevrådet.   
 Skolefesten. Finne på andre aktiviteter. Organisert inne og ute. Strengere med 
hva som er lov og ikke lov. En aktivitet i gymsalen om gangen. Ikke flere pågående 
samtidig.   
 Elevrådsleder har deltatt på brukergruppemøtene i forbindelse med ny skole i 
Nordre ål.   

6. Rektors hjørne: oppsummerer året.  Utgår.   
7. Behandling av Reguleringsplan for Nordre Ål barneskole, Lillehammer kommune - 
høring/offentlig ettersyn. Planen legger til rette for bygging av ny barneskole for Kringsjå 
og Ekrom skolekrets. Frist for uttalelse er 3. august 



2017. Se http://www.lillehammer.kommune.no/nordre-al-barneskole.6003641-
192810.html Her ligger alle plandokumentene.   

 Dette ble det informert om på informasjonsmøtet forrige onsdag. Frist 3. 
August.   
 Dette blir sendt ut til FAU-representantene som tar det med sine klasser før 
skoleslutt.   
 Nestleder og leder i Ekrom FAU forslår at dette tas i og behandles av Interim-
FAU. Dette må i tilfelle godkjennes at Ekrom FAU. Mail sendes ut til alle i 
Ekrom FAU med spørsmål om dette er ok.    

8. Forberedelse til årsmøte:  
 Gjennomgang av årsberetning. Utgår.   
 Gjennongang av regnskap / balanse. Utgår.   
 Revisjon av håndbok og retningslinjer. Hådbok gått gjennom. Forslag til 
endringer blir sendt ut til FAU-repr i forkant av årsmøtet.   

8. Status ny skole.  Utgår.  
9. Eventuelt.   

 Det har kommet inn søknad fra neste års 7. kl om støtte til høstens klassetur til 
Kittilbu. Søkerne ber FAU om å vurdere å øke den tradisjonelle summen på kr 175,- 
pr elev. FAU Ekrom kan ikke imøte se dette ønsket da vi ikke kan forskjellsbehandle 
mellom klassene. Det vedtas at klassen innvilges kr 175,-pr elev, kr 3150,- 
tilsammen.   
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