
FAU-Møte 06.11.17 
 
Tilstede: Reidun, Ingvill, Anne, Anne Kathrine, Georges, Michelle, Øystein 
Forfall: Khayriya 
 
 

1) Innkalling og møteagenda godkjent 
 

2) Referat fra SU/SMU 25. oktober :  
Fotballbanen: Det er nå innført dommere, ved banning blir man utvist fra banen. 
Ordningen med 7. trinn mot resten er utgått.  
 
Det ble gitt generell informasjon om hva som skjer på skolen.  
Det ble reist spørsmål om skolen nå nedprioriteres i forbindelse med bygging av 
Nordre Ål skole, og det ble sagt at vi skal ha midler til å drive skolen frem til flytting. 

 
 
Skolemiljø:  
- Fremmedspråklige- hvordan jobber vi for å inkludere alle? 
- Åpenhet kan bidra til forbedring, f.eks. når det gjelder bursdagsfeiring. Dette kan 

tas opp på foreldremøtet.  
- Det kan innkalles til et forum hvor vi lærer om hvordan mat tilberedes, og hva 

som kan spises. Dette kan drøftes på foreldremøter. Foreldre til bursdagsbarn kan 
også ta direkte kontakt. Det er viktig at alle inkluderes.  

- Inkludering settes på agendaen på desember-møte (under revisjon av årshjul) 
- Skolelyst-fondet: internasjonal kveld på Ekrom ? 

 
3) Innkommet sak vedr låsing av dørene til ”storskolen”: 

Noen foreldre reagerer på at dørene er stengt frem til 10 minutter før skolestart, slik 
at barna ikke kommer seg inn, samt at foreldrene ikke får kontakt med 
administrasjon/lærere. Bakgrunnen for at dørene er låst frem til 8.20 handler om at 
skolen ikke har tilsyn med elevene inne på morgenen, og med endringer i 
Opplæringsloven kap 9A med skjerpet aktivitetsplikt og krav om å følge med, samt 
systematisk forebyggende jobbing for et godt og trygt skolemiljø, kan ikke skolen se 
at de klarer å oppfylle dette ved å la elevene være inne uten tilsyn. 
I tillegg kommer brannsikkerhet inn i bildet. Hvis brannalarmen går på morgenen før 
8.20 vil ikke skolen ha oversikt på hvem som er inne og hvem som er ute med den 
gamle rutinen. 
Siden administrasjonen har felles inngang med elevene blir rektor og lærerenes 
tilgjengelighet kortet ned med 20 minutter på morgenen sammenliknet med 
tidligere. Skulle man ha behov for å snakke med lærere/rektor på morgenen kan det 
være en mulighet å gjøre en avtale på forhånd, evt henvende seg til en vestkledd 
voksen ute. Man kan også henvende seg i SFO-bygget der deler av ledelsen er tilstede 
hver dag fra 7.45. 
 
Tiltak : Skolen sender ut et nytt infoskriv med begrunnelse på hvorfor dørene er låst. 



 
Saken har blitt diskutert og FAU har ingen innvendinger om hvordan er saken er 
håndtert av ledelsen.  
 

 
4) Oppfølging av saker fra forrige møte 

- Lys på fotballbanen: FAU sine lys:  Anne tvinger Jan Ove til å ordne lysene. 
- Diskusjon om fotballbane vs. skøytebane. Små mål bør repareres, ev. søke penger 

til innkjøp av nye. Nå som Kringsjå er stengt kan man høre med kommunen om 
de kan legge ned litt mer penger for å gjøre isen på Ekrom mer attraktiv.  

- Kommet noe videre med etterfylling av sand og annet: Det er vinter og lite blir 
gjort nå 

- Riving av skateboardrampe er i gang. 
 
 

5) 17. Mai arrangement :  
Årets 6. klasse ønsker å samarbeide med årets 5. klasse om å arrangere 17. mai 2018, 
mot at årets 4. klasse tar 17. mai 2019. Anne har sendt ut mail til årets 4. klasse og 
det er ingen motsetninger til dette.  
5. Klasse må da også være med å organisere Ekromdagen i tillegg til 17. mai. 

 
 

6) Plan for inkludering av nye minoritetsspråklige elever og foreldre (se punkt 3). 
FAU har ingen konkret plan, og saken skal derfor tas opp på neste møte. 

 
7) Tur for 7. klasse om 2 år: Ta turen våren i 6. klasse. Det forventes at Kringsjå er ferdig 

med sin tur før sammenslåingen. Interimstyret informeres om dette.  
 

8) Det planlegges dialog med FAU Kringsjå om mulighet for felles FAU-midler.  
 
 

 


