
    MØTEREFERAT – FAU-møte Ekrom skole  
    Mandag 9. Oktober 2017 kl 18-20  
 
Til stede: Ingvill, Anne, Michelle, Reidun, George, Øystein, Anne Kathrine, Khayriya 
Fra elevrådet: Kristoffer, Amund, Ådne, Fatma, Mia, Sahar, Jack, Oda 
 
 

1) Godkjenning av innkalling  
 
Innkalling godkjent 

 
2 ) Saker fra elevrådet:  

 
A) Evaluering av fotballregler.  

Det er bestemt at 7. klasse spiller mot resten, men det har vært skepsis mot dette i 
foreldregruppen, samt lærere og rektor.  
Det er reaksjoner på mye dårlig språkbruk fra elever i 5-7. klasse.  
Lærere reagerer forskjellig på stygg språkbruk.  
Elevrådet ønsker at lærere er mer til stede.  
Neste elevrådsmøte er 2. november.   
 
Tiltak på kort sikt: Vi fortsetter med fotball-regler som tidligere ( dvs. blanda lag). 
Fotballkamper skal ha dommere, og lærere skal være mer tilstede. Vi bør forsøke å blande 
lagene på en god måte. Det er ønske om blandet lag fra foreldre. Dette er tryggere, og 
inspirerende for de yngre.  
 
B) Evaluering av du-jeg og vi to – Vennskapsuka.  
Generelt god tilbakemelding på dette. Det ble bestemt at det skal være talentiade uken før 
skolefesten. Vinneren får opptre på skolefesten.  
 
C) Uteområdet  
Det er ønske om sand under huskene. Dette er tatt tak i og skolen er på denne saken. 
Elevene kan være med selv å lage hopp på sparkesykkel-banen(begrenset område). Arbeidet 
skal utføres i kunst og håndverk-timene. 
Det ble stilt spørsmål om hva man ønsker å gjøre med basketball-banen når vi lager 
sparkesykkelbane der i stedet. Dette skal man tenke litt mer på til neste møte.  
 

3) Skolelyst-fondet 
Man kan søke om inntil kr. 12 000 til noe som øker skolelyst. Det går an å søke om midler til 
arrangement eller utstyr. Det kom forslag om å søke om penger til å lage hopp til 
sparkesykkelbane. 
Forslag fra foreldrene: Sand, husker, skøyter, køller og baller, slipemaskin, mål. 
FAU kan søke om penger til skolefesten (Ingvill og Anne sender søknad om dette).  
 
 

4) Forberedelser til SU/SMU  (25/10 kl 13.30) 
  



2 representer fra foreldregruppen: Anne og Khayriya 
2 elevrepresentanter: Kristoffer og Oda, (leder og nestleder), samt 2 elever fra 6. trinn 
Agenda for møtet: 
-Skal ta opp plan for godt skolemiljø (denne er under revidering). 
-Mal for oppfølging i planer.  
-Utviklingsplan til den nye skolen. 
 

5) Økonomi  
 

19 271 inntjent på Ekromdagen. Regningen fra Kiwi kom på 7000 kr.  
Disponibelt beløp er kr 11 437, 42 (pluss 4000 kr som vi venter på) 
 
 

6 ) Eventuelt  :  
 

Det kom forslag om at foreldrene på 5. og 6. trinn går sammen om å arrangere 17. mai.  
Årsaken er at det er få elever på 6. trinn. Dette betyr at 5. klasse kanskje må arrangere 17. 
mai to år på rad (ev. arrangere sammen med 4. klasse og dele inntekter).  
FAU-representanter for henholdsvis 4 og 5. klasse tar opp saken med sine klasser.  
Til neste møte tas saken opp på nytt, vi jobber videre med å finne gode løsninger på dette.  
 
 
Øystein: Enkelte elever synes det er ubehagelig å gå på toalettet i gamlebygget.  
Det kikkes over og inn på doene. Det drives også med noe spiritisme-lignende leker der. 
Mange holder seg og vil ikke gå på toalettet. Reidun skal ta opp dette med eiendom 
(områdeleder). Man skal prate i klassene om at det ikke er lov til å titte over inn i båsene.  
 
TV Aksjonsuke foregår tirsdag 17/10. I år går pengene  til Unicef, barna skal løpe runder- 
maks 10. kr pr. runde. Lang runde 500 meter, kort runde 250 meter.  
 
 
Neste møte settes til 6/11. 


