
Referat fra FAU-møte ved Ekrom skole  
Mandag 8. Januar 2018  
Tilstede: Biljana Marjanovic (klassekontakt 6. klasse), Michelle, Anne, Reidun, Hillevi 
(klassekontakt 2.klasse), Anne Kathrine, Øystein, Mia ( 4. klasse ), Jack  (5.klasse ), 
Kristoffer (7.klasse), Georges, (Danael ) Oscar ( 4. klasse ), Eline (6.klasse ), Amund 
(3.klasse ), Khayriya , (.......)  
Fravær: Ingvill 

 
1. Innkalling og referat godkjent 

 
2. Skolefest-planlegging. Elevrådet deltar. 15/2 (Festen er 15/2 og ikke 14/2 ) 

Meny: Pizza, kaker, chips, saft, godteri, popkorn. 
Aktiviteter:  de eldste i elevrådet kommer på den første festen, slik at de kan være 
med på å arrangere aktiviteter for de minste? Forslag til aktiviteter : Hjørnefotball, 
ansiktsmaling, fiske godteri, bowling, kaste blink, stol-leken, quiz, ballong-
kommando, disco (alle kan komme med låtforslag), melkespann-holding, karaoke, 
limbo, bomba brenner, pasnings-leken, brettspill. Polognaise ved festens begynnelse.  
Elevrådet bestemmer hvilke leker som vi skal ha og gir tilbakemelding. Obs: 
mobilforbud. En voksen skal være med på hver stasjon. I fjor ble det lite dansing,  og 
det foreslås å ha disco i garderoben ( da blir det mindre lokaler ) 
Tidspunkter :  
1-4.klasse kl. 17-19 
5-7 klasse kl.19.30-21.30  
Det er viktig at noen baker glutenfri-kake, laktosefri etc. Vær obs på allergi mot egg.  
Hver FAU-representant sender mail til sine klasser for å kartlegge allergi, samt 
kartlegge hvem som kan bake, samt hvem som kan hjelpe til.   
Obs: Viktig at vegetar-pizza stekes i egen ovn, og at det blir informert om dette.  
Khayriya organiserer steking av disse pizzaene.  
Foreløpig liste over kaker :  
1.Klasse : 3 kaker.  
2. Klasse :  
3. Klasse  
4. Klasse  
5. Klasse 
6. Klasse : 2 kaker 
7. Klasse  
 
Georges handler inn all mat, godteri etc 
 
Hjelp:  
Kjøkkentjeneste: Michelle, Khayriya, (sitte ved pizza-bordet), Hillevi 
Aktiviteter: 6. ( vi trenger foreldre fra klassene ) 
Disco: 1 
Kafeområdet/quiz : 1-2 
Gang/toalett : 1 
Hovedansvar rydding etterpå :  2  



 
3. Resultater av nasjonale prøver foreløpig ikke klare.  

 
4. Ny skole: I tiden fremover til sammenslåing skal det være samarbeidstid mellom 

lærere på Ekrom og Kringsjå. Det må derfor gjøres endringer i slutt-tider på timer i 
alle klassetrinn. Nøyaktige tider og tidspunkt er foreløpig ikke bestemt, men dette får 
vi informasjon om straks dette er klart. Dette gjelder først i skoleåret 2018/2019 
Det har allerede vært første felles planleggingsdag med Kringsjå den 2/1. Dette 
opplevdes svært positivt.  
 

5. Oppfølging av saker fra forrige møte  
a) Søke om midler fra SKOLELYST-fondet til flerkulturell kveld 

Kristoffer: 7. klasse ønsker å søke SKOLELYST-fondet til å søke om nye bandymål.  
 

6. Referat fra brukergruppemøte 15.12.2017 gjennomgått. Foreldrene ble ikke innkalt, 
og det er spørsmål om hvorfor det er nedsatt et arbeidsutvalg uten foreldre?  
Ferdigstillingsdato er fortsatt 1.8 (ikke 1.11.19 ). Betyr dette at skolen er klar til å 
brukes fra denne dato ? Vil møbler, SFO, utearealer etc. være ferdig?.  
Økonomi: Det er gjort besparelser på materialbruk , gulvbelegg legges i stedet for 
fliser, tre brukes i stor grad fremfor metall innendørs. Lekeapparat til 300 000 er tatt 
bort, dette gjør at man har råd til å bygge 3 nye klasserom. Veidekke starter graving 
17/2-18. ( evt 1/2-18 hvis alt er klart ) 
Prosjekteringsmøte om trafikksikring for skole og omgivelser avholdes den 16.01.18.  
 

7. Eventuelt  


