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Referat FAU møte 02.10.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

 
Leder Beate O. Thy (4A)  
Rektor Knut Einar Olsen 
Thomas Aas (1A), Hanne Meek (1B), Elisabeth Myrlund (1C) 
Mariann M. Gjertsen (2A), Line M. Olsen (2A – vara), Maria Morch (2B),  
Elin Merete Sæther (3A - vara), Thomas Edøy (3B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A), Ann Iren Kjelland-Olsen (6A – vara), Andreas Wiig (6B)  
Mariann Sandvik (7B) 
Referent Lina Ersvik  Pettersen (7a) 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 2 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 4. september 

Godkjent med den merknad at datoen endres fra 04.06.2017 til 04.09.2017. 

 

Sak 3 Rektor informerer: Nye saker siden sist? 

Rektor informerte: 

Kvalitetsutviklingsplan for SFO 

Kommunen er i ferd med å utarbeide en kvalitetsutviklingsplan for SFO i kommunen. Rektor antar at 

denne planen vil bli sendt ut på høring. Arbeidet kommet godt i gang 

IKT 

Skolen har fått 34 nye elev-pc`er. Dette er i tråd med ordningen fra 2010 om at skolene skal ha en pc 

pr. fire elever.  Rektor er med i en arbeidsgruppe som ser på IKT og skole.  Gruppen har kommet med 

en klar innstilling til kommunen om at 2010-løsningen er gammeldags. Det er behov for mer 

datautstyr. Lærere opplever ofte at datautstyret er opptatt slik at de må legge opp læringen 

annerledes enn de kunne ha gjort.   

Plan godkjent for hovedutvalget for undervisning.  Planen vil koste kommunen 5 millioner i året. 

Denne går ut på at hver elev fra 1. klasse vil få tilgang på et nettbrett. Fra 5. klasse vil hver elev få 

tilgang på en bærbar pc og fra 8. klasse vil hver elev få tilgang på en bærbar pc. 

Fordel med dette er at alle elevene vil få tilgang på likt utstyr uansett hvilken skole barnet er på. I dag 

finnes det skoler i Kristiansund som ikke har råd til å kjøpe inn pc`er.   

Mål at denne IKT løsningen skal være med i budsjettet for 2018.  

Elevenes læringsmiljø 

§ 9A er som kjent skjerpet inn. Skolen har plikt til å lage en aktivitetsplan ved klage på elevmiljø. 

Tiltak til barnet har det trygt og godt.  
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Kommunen har satt ned gruppe som skal se på felles rutine for hele kommunen. Det vil si maler for 

hvordan aktivitetsplaner skal utformes, hvordan brev skal skrives m.m.  Man håper at malene er på 

plass før jul.    

 

Sak 4 Kort referat fra Samarbeidsutvalget (SU) 

Elisabeth Myrlund ble valgt som leder av SU.  Beate O. Thy og Elisabeth Myrlund orienterte SU om 

FAU sitt arbeid.  Ingen nye saker ble behandlet. Møtet behandlet de samme sakene som ved FAU sitt 

møte 04.09.2017.  Referat ligger på skolens hjemmeside.  

 

Sak 5 Registrering av Vipps. Status 

Etter formelle endringer i Altinn vil kasserer Mariann M. Gjertsen ha myndighet til å registrere Vipps 

på vegne av FAU.  Det er et håp at dette skal være på plass før jul. Protokoll for nytt styre i FAU ble 

signert slik at endringene i Altinn kan gjøres.  

 

Sak 6 Disco 4. oktober. Status. Hvem gjør hva? 

Se vedlagte arbeidsliste.  

Vi får låne utstyret til Idrettsskolen. Det anbefales at man tar bilde av utstyrsrommet før vi starter å 

ta ut utstyret, slik at vi vet hvordan utstyret skal plasseres.   

Bespising foregår oppe i selskapslokalet. Disco i en avskilt del av idrettshallen. Det vil bli laget en 

hinderløype, hvor elevene premieres med en fruktkaramell.  

8 foreldre fra 1. trinnet kommer for å hjelpe til.  11 representanter fra FAU stiller. Oppmøte hjelpere 

kl. 1630, barna kommer kl. 1730.  

Det ble diskutert om vi har nok pølser/brød til de som kommer. I fjor gikk FAU tom for 

pølser/pølsebrød. Problemet er at vi ikke vet hvor mange elever som kommer. Det er derfor 

vanskelig å beregne hvor mange pølser/pølsebrød vi trenger.  

Totalt er det ca. 245 elever som går i 1.-5. klasse. I år er det kun 40 førsteklassinger. I fjor var det 60 

førsteklassinger og da gikk vi tom for mat. Vi har ikke oversikt over om alle førsteklassingene, som 

skal ta med seg pølser og pølsebrød kommer.  

Det ble besluttet at vi kjøper inn ekstra pølser og pølsebrød.  

Renate Grønning var under møtet i kontakt med Kåre Bugge ved Bunnpris Brunsvika. Det vi ikke 

bruker/åpner får vi levert tilbake.  

Førsteklassene leverer inn varer på onsdag morgen.  Elisabeth Myrlund tar imot om morgenen på 

skolen.  

Beate O. Thy ringer til brannvakten og sier ifra om arrangementet og antall barn.  Siden vi ikke er på 

skolen vil Mariann Gjertsen ta med plaster.  
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Sak 7 Gangstien – status? 

Lina E. Pettersen informerte. Det er avklart at Dahlehallen AS ikke tar på seg vedlikehold av 

lysmasten i etterkant. Dette betyr at mastens plassering må avklares med Kommunalteknisk, da 

dette kommer an på størrelsen på den liften kommunen har tilgjengelig.  Lina har i e-post av 

25.09.2017 rettet en henvendelse til parksjef Kinga Burda, hvor det bes om et møte med parksjefen 

og kommunalteknisk om plasseringen av masten.  Pettersen har den 28.09.2017 mottatt en e-post 

fra Burda om at hun ville høre med de andre på kommunalteknisk og at tilbakemelding ville bli gitt. 

Lina E. Pettersen vil følge opp i forhold til parksjefen.  

Ellers har Pettersen i dag fått tilsendt et nytt og oppdatert tilbud fra West elektro av 29.09.2017. 

Pris for materiell og montasje eks MVA mast  kr 16.100 - økning på kr 200 

Pris for materiell og montasje eks MVA vegg  kr   9.800  – økning på kr 200 

Budsjettpris for fundamentering eks MVA  kr   5.000 - nytt 

Som tidligere forutsatt må kunden stille med lift.  Kr ?  - kostnad ukjent 

Enighet i FAU om at arbeidet med gangstien fortsetter.  

 

Sak 8 Leksehjelp  

Hvor mye hjelp er det å ha leksehjelp kl 7:30 om morgenen, når foreldre oppfordres til å følge opp 

leksene? 

Rektor informerte: 

Det er 2.-4. trinn som får tilbud om leksehjelp. 8 timer hver uke fordelt slik at 2. trinnet får to timer 

pr. uke, mens 3. trinnet og 4. trinnet får tre timer pr. uke. Tilbudet om leksehjelp om morgenen er 

lite brukt. I en klasse er det kun en elev som ønsker leksehjelp om morgenen. Dette er en lite 

rasjonell bruk av skolens ressurser.  

I løpet av denne uken vil det bli sendt ut tilbud om at alle timer med leksehjelp blir lagt til 

ettermiddager. Dette betyr at det vil være en gruppe på 17 elever på tvers av de tre trinnene. Det er 

ikke krav om kvalifisert leksehjelp i form av bruk av lærerressurser. Det vil bli en assistent som passer 

på at det er arbeidsro.  Tilbudet vil kun gjelde de som allerede har meldt seg på fra skolestart.   

Det er fremhevet fra statens side at dette skal være et tilbud for utjevning av sosiale ulikheter.  

Skolen kaller det leksetid. Staten kaller det leksehjelp, men ikke kvalifisert personell. 

Elisabeth Myrlund påpekte at det er mange foreldre som ikke velger å la barna delta på leksehjelp 

med bakgrunn i rektors opplysninger på informasjonsmøter om at det er foreldrene som har ansvar 

for å følge opp barna og deres lekser. Rektor ville ta dette til etterretning.  

Rektor anser at lekser skal være mengdetrening og bestå av oppgaver som barna skal greie å kunne 

gjøre uten behov for mye hjelp. Rektor mener at en halvtimes leksearbeid er nok. Differensiering av 

lekser skjer etter hvert.   

Rektor anser også at lekser gir foreldrene et innblikk i hva barna jobber med på skolen og barnas 

utvikling.  Derfor viktig at foreldrene er tett på i forhold til barnas lekser.  
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På spørsmål opplyste rektor at 6. og 7. trinn vil få tilbud om å gjøre lekser på skolen, hvor de også får 

låne datautstyr ved behov. Det er et krav om arbeidsro. De vil bli sittende alene, men lærerne kan 

titte innom av og til.  

Det ble stilt spørsmål om det er lov å gjøre lekser i løpet av skoletiden, dersom eleven blir raskt ferdig 

med de oppgavene elevene er satt til å gjøre. Rektor opplyste at det er lærerne selv som bestemmer 

om elevene skal få lov til å gjøre lekser i timene. Lærerne skal ha ekstraoppgaver til de som blir raskt 

ferdige.  

FAU stiller seg positivt til de varslede endringer i forhold til leksehjelp på 2.-4. trinnet.  

 

Sak 9 Eventuelt 

Trafikksikkerhet - parkering i rundkjøringen 

FAU vil igjen oppfordre foreldre til IKKE å parkere i rundkjøringen på morgenen og på ettermiddagen. 

Dette kan skape problem for evt. utrykningskjøretøy.  Husk vi har mange barn som er svært allergiske 

og kan ha snarlig behov for bistand fra ambulanse.  

Ved at flere og flere foreldre kjører barna opp til skolen øker trafikken, noe som gjør området mer 

trafikkfarlig.  

På tirsdager blir mange elever også hentet av buss for å bli kjørt til svømmeundervisning. Parkering i 

rundkjøringen vanskeliggjør bussenes fremkomst.  

FAU mener at det er alt for mange foreldre som kjører barna opp til skolen.  Et unntak gjelder for 

førsteklassingene, samt barn som har spesielle behov. FAU oppfordrer foreldrene til å la barna gå til 

skolen eller slippe de av ved Dahlehallen.  

FAU vil planlegge en aksjon i forhold til parkering i rundkjøringen.   

 

Sykling til skolen 

Det ble stilt spørsmål om hvem som har lov til å sykle til skolen. Rektor informerte om at det er 

foreldrenes ansvar om barna sykler til skolen. Skolen har ikke noe aldersbegrensning, men Trygg 

Trafikk anbefaler at barna først får sykle til skolen fra de er 10 år. Dette har sammenheng med at 

barnas trafikkforståelse først er utviklet fra denne alderen.   

 

Referat fra elevrådet 

FAU leder Beate O. Thy har mottatt et foreløpig referat fra siste elevrådsmøte.  Det er klart at 6. og 7. 

trinn ønsker at FAU arrangerer noe som er forbeholdt disse trinnene, f.eks. kino eller disco på 

Nordlandet ungdomsskole, et juleball, et kostymeball el.  

Elevrådet har også mange forslag til uteområdet. 

Rektor vil videresende referat fra elevrådet til representantene i FAU. Tema på neste FAU møte.  
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Søppelanlegg på Pilotveien 

FAU leder Beate Thy informerte om at Bård Munkhaug har skrevet nytt et nytt leserinnlegg, som nå 

er ute på tk.no.  I morgen vil det være omkamp i bystyret i forhold til om avfallsanlegget skal ligge på 

Hagelin eller ikke. Dette basert på underskriftskampanjen fra Dalafeltet med 1.000 underskrifter. 

Pilotveien ikke nevnt som et alternativ denne gangen. Sødalen er nå kommet opp som et alternativ til 

Hagelin.  

 

Økonomi 

Fullmakt gitt til ny kasserer Mariann M. Gjertsen.   

 

Inngangspenger 

FAU hadde avslutningsvis en diskusjon ifht lovligheten av å ta inngangspenger ved FAU arrangement.  

Lina E. Pettersen har fått opplyst fra FAU leder ved Goma barneskole at FAU ikke har lov til dette.  

Elisabeth Myrlund opplyste at det er et økende problem med barnefattigdom, også her i Kristiansund 

og på Dale barneskole.  Det anses viktig at også disse barna får være med på FAU arrangementene.  

Det ble stilt spørsmål om hva som er alternativene i forhold til aktiviteter arrangert av FAU?  

Forslag om å lage et prøveprosjekt med lukket hvit konvolutt ifht nissetog med alternativ invitasjon 

med alternativ betaling. Tanken er at foreldre skal betale det de har råd til. FAU har penger på konto 

til å ev. dekke et underskudd på dette prosjektet, men må da revurdere neste aktivitet.   

FAU må begynne å tenke alternativt for å få inn penger. Alle penger FAU får inn går tilbake til elevene 

på en eller annen måte.  

 

Møte hevet kl. 2145.  

Neste møte: mandag 6. november kl. 1945.  

 

08.09.2017 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 


