
Referat fra SU/SMU 18.mai 2017 

Tilstede: Nina Andersen (ansatterepr.), Ingvill Helset (FAU), Martin Cook Sæther (elevråd), Anne 

Simensen Bakkom (FAU), Reidun Langvegg Stalsberg (rektor) 

Forfall: Hege Merete Ø Strand (ansatterepr.), SFO, Merethe(SU politiker), Junita Moen (elevråd) 

 

Saker: 

Gjennomgang elevundersøkelsen: 

Det ble gitt en kort presentasjon av årets elevundersøkelse. Skolene i Lillehammer skal ha et ekstra 

fokus på andel elever som sier de blir utsatt for krenkelser/mobbing  2-3 ganger i måneden. På 

landsbasis sier 6,3 % av elevene at de opplever dette, og vi ser at dette også forekommer ved vår 

skole.  

Elevrådet støtter skolens ansatte i oppfattelsen av at mye av dette skjer digitalt. Det er lettere å 

skjule seg bak det digitale, og du blir tøffere i ordbruken når du slipper å stå ansikt til ansikt med den 

du krenker. De mest brukte sosiale medieplattformene er Snapchat, Instagram og musical.ly. Her 

brukes privat chat mye, og det gjør at det er mindre oversiktlig for de involverte og foreldre. Elevene 

har mange grupper på Snapchat; alle ser hva alle skriver. Loggen er der. Aldersgrense for Snapchat er 

anbefalte 13 år, men skolen vet at vi har elever helt ned i 9-årsalderen på denne plattformen. 

Utgangspunktet er at bruken av disse mediene er kreativt og positivt, men ikke når grenser brytes… 

Det kan opprettes anonyme brukere, og da blir usikkerheten større blant de unge. Chatterom brukes 

flittig. Nå i vår har vi ofte sett hashtaggen «#13 reasons why» brukt. Dette knyttes opp mot Netflix-

serien ved samme navn. Vi tror mange barn og unge har sett serien, noe som kan være problematisk 

med tanke på tematikken som omfavner mobbing, hevntanker og selvmord.  

Barna våre lever mye av sitt sosiale liv i den digitale verdenen. Vi henstiller til at foreldre logger seg 

på sammen med barna sine! 

 

Nettvett: 

FAU og skolen arrangerte temaundervisning og foreldremøte i regi av Barnevakten.no nå i vår. Så 

langt har vi bare fått positive tilbakemeldinger. Det er viktig å skape økt bevissthet rundt nettvett, 

også blant oss voksne/foreldre. FAU ønsker at Nettvett for voksne kan følges opp på foreldremøtene 

også til neste skoleår. 

 

Revisjon av ordensreglementet: 

Skolen ser at det er behov for å presisere bruk av sparkesykkel i skolen. Nå sykles det overalt i 

skolegården, både i skole- og SFO-tiden, og det kan fort bli påkjørsler. Sparkesykkel likestilles med 



sykkel. Det skal derfor brukes hjelm, og sykkelen skal stå parkert i skole- og SFO-tiden. Det ble 

vedtatt at dette tas inn i ordensreglementet for Ekrom skole fra høsten. 

 

Nytt fra elevrådet:  

Elevrådet har i vår utarbeidet nye Fotballregler. 1.-3.trinn er veldig fornøyde. 7.trinn er ikke fullt så 

fornøyde…de ønsker fortsatt at de kan spille fotballkamper i friminuttene med 7. trinn mot resten 

slik de kunne før.  

Nytt fra FAU:  

Det har vært mye som har dreiet seg om ny skole dette året, både gjennom  FAU Interimstyret og 

brukergruppene. Videre har det vært jobbet med høring om trafikksikkerhetsplan, uteområde 

(opprustning), skolefest, 17.mai og Ekromdagen 

Nytt fra skolen: 

 Det har vært jobbet mye med nettvett denne våren, både generelt forebyggende og i aktuelle saker 

som har oppstått. Skolen har hat et tett samarbeid med forebyggende politi og barnevakten.no. 

Ellers har det vært mye fokus på utarbeidelsen av konseptet til Nordre Ål skole, og dette ser bra ut! 

Ledelsen gjennomfører nå medarbeidersamtaler, og har fokus på neste skoleår. Ekrom har fått plass 

til to lærere på videreutdanning neste skoleår. Neste års kontaktlærer-kabal er nesten klar.  

 

Referent: Reidun Langvegg Stalsberg 


