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Ekrom skole, 3.11.17 

Referat fra møte i Ekrom skoles samarbeids- og skolemiljøutvalg 

Sted: Ekrom skole, skolekjøkkenet 

Tidspunkt: Onsdag 25. oktober klokken 13.30-15.00. 

Møtedeltakere: Anne Simensen Bakkom (FAU-medlemmer) 

                          Georges Ngoma-Nkouka 

                          Kheyriya Sharif Mukhtar 

                          Kristoffer Simensen Bakkom (elevråd) 

                          Oda Moldal Johansen (elevråd) 

                          Hege Merete Strand (skole) 

                          Gunn Kristine Ringen (SFO)  

                          Merethe Kjellberg (politisk representant) 

                          Reidun Langvegg Stalsberg  (rektor) 

Forfall :            Ingvill Helset (vara er Kheyriya) 

 

Agenda: 

1. Skolemiljø: Presentasjon av Plan for godt skolemiljø 

Rektor presenterte revidert plan for Godt skolemiljø. Planen er revidert fra 

skolekontoret med utgangspunkt i lovendringer som trådde i kraft 1.8.2017. 

Legges ut på skolens hjemmeside. 

Kommentar: ordensreglementet for skolen har ikke vært sendt ut som 

ranselpost i høst til alle trinn. Greit at det blir rutine på å gjøre dette hver høst. 

Spørsmål om hva skjer med allerede eksisterende vedtak fra før lovendring? 

Følges opp videre, men vil bli gitt som aktivitetsplan i stedet for enkeltvedtak 

ved justeringer og endringer. Det skrives ikke lenger enkeltvedtak.  

Aktivitetsplan er gjennomgått og implementert i personalet ved skolestart og nå 

etter revidering av planen. 

Vedlegg: Ekrom skoles plan for et godt skolemiljø. 
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2.  Uteområde og nærmiljø  

 Oppfølging av tema i FAU 6.oktober 2017. 
 

Aktiviteten på fotballbanen er mye bedre nå etter at vi innførte dommere! 

Reglene for spill på fotballbanen er nå som følger: 

 Ikke stygg språkbruk; blir utvist hvis man banner  eller kommer med 

krenkende ytringer. 

 Ikke sklitaklinger; utvisning følger etter slik oppførsel. 

 Ikke 7.trinn mot resten, men blanda lag. Vester brukes. 

 

Flest gutter som spiller fotball i friminuttene. Oda fikk spørsmål fra foreldre om 

hva som er typiske friminuttsaktiviteter på mellomtrinn. Mye lek innad i klasser 

og på tvers av trinn. Jentene  prater og leker sammen. Gutta spiller mest fotball. 

Sparkesykkelparkering: 

 1.-3.trinn: baksiden av SFO-bygg (sykkelparkering eller inntil vegg) 

 4.trinn: ved hovedinngangen (så lenge de står pent stilt opp etter 

veggen).. 

 5.-7.trinn: bak den grønne strøsandkasse ved klasseinngangen. 

 Elevrådet ønsker å kunne bygge hopp til sparkesyklene. Vaktmester 

skal se på muligheten for å bruke deler av den gamle skaterampen til 

dette formålet. 

 Polstre stanga til basketballmålet for å forebygge kollisjonsfare med 

sparkesykkel. 

 

Sandkasser og husker: 

Beklageligvis er det fortsatt ikke fylt på med sand her. Saken er tatt videre til 

eiendom. Redd for at det blir en salderingspost og at det som ryker ikke blir 

reparert.  

Skolelystfondet:  

 Mulighet til å søke midler. Sendt ut til klassene. Se om det er allerede 

eksisterende arrangement som FAU/elevråd kan søke midler til? 
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Det ble snakket generelt om skolemiljøet ved Ekrom skole, og elevrådet mener 

elevene har det godt på Ekrom. Dette er også inntrykket til de ansatte. Elevene 

oppleves som rause og inkluderende unger, og vi ser at leken flyter lett. Unger 

velger heller egen lek enn bestemte aktiviteter, sier SFO-representanten. Ekrom 

er heldige med utearealet.  

Blir snakk på oppførsel: det vil forekomme uheldig oppførsel, og det er 

kontinuerlig og systematisk arbeid som må til.  

Merete har alltid hatt inntrykk av at det er godt miljø på Ekrom.  Men hva med 

inkludering? FAU og skole viser ti lat det på enkelte av høstens foreldremøter 

har vært tatt opp utfordringer rundt blant annet bursdagsfeiring. Her er det viktig 

med dialog! Mat og kultur står sterkt, og når frykt for at ikke regler for matlaging 

(halal) følges for sine barn, blir usikkerheten så stor at noen velger å ikke gå i 

bursdagen de er invitert til. Her må det uttales klare forventninger og hva som er 

sosialt akseptert. Kan man ta med egen mat når man er invitert? Er det greit å 

servere noe ikke alle kan spise? Hva kan man enes om. 

DIALOG er forebygging av krenkelser og utenforskap. Bursdager er først og 

fremst fellesskap, og det er viktig at elevene deltar også her. 

FAU ønsker å ta opp igjen tråden og jobbe videre med inkludering dette 

skoleåret. 

3.  Skolens utviklingsplan 2017-18 

 Utviklingsområder og prioriterte tiltak. 
Utgikk. Møtet hevet kl. 15:00. 
Blir sendt ut når skolen har gjennomført Høstmøte med skoleeier (lokalt 
tilsyn). 

 

 

 

Referent: Reidun Langvegg Stalsberg 

Rektor ved Ekrom skole 
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