
Referat FAU-møte 04.09.2017 

Tilstede: 
Reidun (rektor) 
Anne Simensen Bakkom (FAU-representant 4. klasse) 
Khayriya Sharif Mukhtar (FAU-representant 3. klasse) 
Nina Haugaløkken (Klassekontakt 1. klasse) 
Tina Mogensen (Klassekontakt 4. klasse) 
Anne Kathrine Duns (FAU-representant 1. klasse) 
Hanne Marie Flasnes (Klassekontakt 3. klasse) 
Torbjørn Øien (Klassekontakt 7. klasse) 
Michelle Cook (FAU-representant 7. klasse) 
 

Forfall: 
Georges Christel Del Castillo (FAU-representant 6. klasse, ikke meldt forfall) 
Ingvill Helset (FAU-representant 2. klasse)  
Hillevi Høyer Hansen (Klassekontakt 2. klasse) 
Andrew Sands (Klassekontakt 5. klasse, ikke meldt forfall) 
FAU-representant 5. klasse (ikke meldt forfall) 
Biljana Marjanovic (Klassekontakt 6. klasse, ikke meldt forfall) 
 
 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
Godkjent. 
 

Sak 2: Valg av referent: Anne Simensen Bakkom 
 

Sak 3: Gjennomgang av det kommende året – hva er FAU sine oppgaver året gjennom 
 
Rektor Reidun informerte om at videre arbeide på skolen dette året fortsatt er ny skole i Nordre Ål.  
Det undersøkes også vedrørende hva som forventes av brukergruppen fremover. Status nå er at det 
jobbes med inventar på skolen i forkant av bevillingssak i kommunen. Videre vil det også være videre 
fokus på nettvett og videre samarbeid med politiet.  
 
Sak 6 ble strøket og tatt med under dette punktet. Det er planlagt møte mellom lærere og 
klassekontakter onsdag 13. september 2017 kl. 16:00 på skolen for planlegging av høstens 
foreldremøter. De som ikke kan møte må få en vara til å møte.  
 
FAU: Vi må jobbe videre med uteområdet på skolen. Basketballbanen må rustes opp med bl.a. nytt 
nett. Videre må det skiftes lyspære i en mastene på fotballbanene samt beskjæres noen trær som er 
foran en av disse. 
 
Det ble også innhentet mailadresser og telefonnummer fra de som var representert på møtet. Resten 
innhentes ved et senere tidspunkt. FAU mottok i fjor informasjon om at Frode hadde trukket seg som 
FAU-representant for dette årets 5. klasse. Det er enda ikke mottatt noen informasjon om ny FAU-
representant for 5. klasse for dette året. 
 
Videre ble vedtektene for FAU Ekrom delt ut og gjennomlest i tillegg til heftet «Foreldrerollene på 
Ekrom Barneskole» som ble revidert sist i juni 2017. Ved gjennomgang av årshjulet kunne rektor 
Reidun informere om at årets skolefest allerede er planlagt til 13. februar 2018. 
 



 
 
 

Sak 4: Konstituering: Fordeling av oppgaver og gjennomgang av ansvarsområder 
 
Leder: Invgvill Helset 
Nestleder: Anne Simensen Bakkom 
Kasserer: Georges Christel Del Castillo 
Sekretær: Anne Kathrine Duns  
KFU-representant: Khayriya Sharif Mukhtar 
 
Representanter fra Ekrom i Interimstyret for Nordre Ål skole: 
Ingvill Helset, Anne Simensen Bakkom og Anne Kathrine Duns 
 
Alle ble enstemmig valgt inn ved akklamasjon. 
 

Sak 5: Godkjenning av møteplan 
 
Møteplan var sammen med vedtekter og håndbok sendt sammen med innkalling til møtet. 
 
Det var ingen innsigelser på forslag til møteplan. Møteplanen ligger vedlagt referatet. 
 
 

Sak 7: Eventuelt 
 
Rektor Reidun hadde en gjennomgang av skolens hjemmeside.  
 
Videre informerte rektor også om nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing som gjelder fra 1. 
august 2017. Dette er et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Det er nå elevens egen opplevelse av hvordan de har 
det på skolen som er avgjørende. Det ble også delt ut et infoark om med kort info om det nye 
lovverket og  ny saksgang. Mer informasjon finnes på www.nullmobbing.no 
 
Videre viste også rektor en kort presentasjon av de nyeste tegningene av Nordre Ål skole som har 
kommet fra arkitekt Vis-a-vis. 
 
 
 
 
 

 

http://www.nullmobbing.no/

