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Dale barneskole 

 

Møteinnkalling FAU ved Dale barneskole 

Dato:  Mandag 10. Desember 2018 

Klokken:  19.45 – 21.15 

Sted:  Personalrommet Dale barneskole 

 

 

Tilstede: 

• Eystein Jarp, 3c (referent) 

• Ramona, 2b 

• Jan Arve, 5a 

• Jeanette Størseth, 7a 

• Aina Eikrem, 1a 

• Merethe Kjellnes, 6a 

• Bjørnar Waage, 1c 

• Øyvind Taknæs, 4a 

• Knut, rektor 

 

 
Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i november 

a. Referatet godkjent 

2. Innmelding av saker som vi tar til slutt hvis tid 

a. Legg inn i saker i teams 

b. Mobilhotell 

3. Rektor har ordet 

a. Utebelysning – lyset på parkeringsplassen lyser nå sterkere. 3 utelys på grusbanen er nå 

ødelagt. Kommunal teknikk følger opp videre 

b. 4B trenger ny foreldrekontakt (og FAU trenger ny referent) 

c. Nasjonale prøver femtetrinn. Statistikken sier at gjenomsnitt i landet er 50 poeng. Dale 

scorer på snitt, 49 på engelsk og norsk lesing, og 53 på regning. Hver enkelt elev følges opp 

og foreldre får tilbakemelding.  

d. SFO-koordinator. Stillingen er lyst ut, intervjuer er gjennomført og kandidat er innstilt. Navn 

kommer hvis vedkommende takker ja til stillinga. 

 

4. Orientering fra Sosialkomiteen 

a. Evaluering av julefest. Festen var «vel blåst» til tross for hektiske dager. Nesten 50 påmeldinger etter 

lunch dagen det skulle gjennomføres. Fikk hjelp fra Bryggekanten til å varme opp grøt. Viser seg vanskelig 

å mobilisere sosialkontaktene. Vurdere en endring av møtetidspunkt og møtehyppighet for 
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sosialkomiteen. Vurdere om man skal gjennomføre nissefest med risiko, «anta ca 200 deltakere, og 

bestille grøt til minimum dette».  Pr nå er vi i pluss ca 2000 på nissefesten, men alle regninger er ikke 

mottatt og vi har ikke full kontroll ennå. Vurdere om grøt er en viktig del av dette, eller om en kakemann 

og pepperkaker kan være nok.  

b. Disco, slutten februar begynnelsen av mars. Ikke planlagt ennå. 

 

5. Økonomi FAU ved kasserer Bjørnar Waage 

a. Kontoen står på 98852. Et beløp skal ut til en klasse etter 17. mai-feiringa. Det kommer også en regning 

på stikkballer. Eneste aktivitet på kontoen i høst er nissefest. Kasserer har fått alle tilganger som trengs for 

å utføre oppgaven 

 

6. Høring skolerute 2019-2022 

a. Det er rute for 2021-2022 som er på høring. Skoleruta ser i utgangspunktet grei ut, men de 5 SFO-

stengte dagene bør inn på ruta.  

b. Ruta tas til orientering. 

 

 

7. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Beathe Thy 

a. Kommunen har kalt inn en fra hvert FAU til KFU. Dette er etablert nå, etter å ha ligget brakk i noen år. 

b. Person fra kommunen informerte om skolene i byen 

c. Mye snakk om sammenslåing av 6 skoler i byen.  

d. Det er et ønske at KFU snakker om andre ting enn bare sammenslåing av skolene.  

e. Neste møte er i januar. 

f. Hvis noe skal tas opp på KFU tas dette opp med Beate. Beate informerer litt mer om KFU i neste møte. 

g. Vi bør være på alerten hvis kommunen ønsker å gjøre skolegrensene mer flytende, der kommunen har 

råderett over hvilke områder som hører til hvilke skoler. 

 

8. Orientering som formannskapets behandling av budsjett (se «Handlingsprogram 2019 – 2022» i 

møtedokumentene her 

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1523 ) 

a. Tallene er uklare, men totalt kutt i skoleverket i Kristiansund er 3 millioner NOK. Eventuelle kutt på Dale 

må diskuteres internt på skolen. Det trengs mer penger til forsterket skoletilbud, og elevtallet er ventet å 

øke i årene som kommer. Dette punktet må inn på neste FAU-møte også 

 

 

9. Oppfølging saker fra FAU møte november 

a. Koding for kidsa (Øyvind Taknæs). Veldig mange EU land har dette på skoleplana allerede fra 

førsteklasse. I Norge er vi avhengige av private initiativ som foreldre tar seg av på 

ettermiddag. Poenget er å gi barna et begrep om hvordan det digitale rundt deg fungerer. 

Dette er ikke for at barna skal bli programmerere, men for at barna skal forstå det digitale i 

hverdagen. Opplegget er lagt opp til at seksåringer lærer seg koding ved å flytte en boks på 

en skjerm ved å forhåndsdefinere bevegelse. Sjetteklassinger sitter og skriver 

programmeringskode. Øyvind finner ildsjeler som er interesserte i å bidra, Knut stiller med 

lokaler og datamaskiner, men eget utstyr kan/bør medbringes. Vi kan skaffe bistand, også 

vha næringslivet, men kanskje helst uten. Øyvind ønsker å starte opp et forsøk over jul. Kan 

kjøre opplegg for alle aldre i samme rom, samtidig. Dette må inn på agenda til neste møte. 

b. Sykkelbane. Ca 40-50 000 for å få dette på plass. Storbakken hadde søkt midler i et fond 

(såkornfondet?). FAU kan stille sikkerhet for hele prosjektet, men vi bør søke tilskudd fra 

andre kilder underveis. FAU må sørge for at folk stiller på dugnad, og sørger for det 

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=1523
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økonomiske inntil 50 000, og Norodd tar ansvar for planlegging/gjennomføring 

(prosjektledelse). Trond Krilly er kontaktledd i Norodd. 

c. Nettvett for barna. Skolen har hatt besøk av 3 jenter fra Atlanten vgs, 3-5 og 6-7 fikk 

orientering om nettvett. Mange gode tilbakemeldinger fra elevene om foredraget, og flere 

klasser har hatt diskusjoner i ettertid. 

10. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes 

a. Kommunen er fortsatt i tvil rundt om det har vært gangfelt ved Kiwi. Fylket har fått informasjon, men 

svar er ikke mottatt. Dette blir fulgt opp. 

b. Det er skiftet belysning ved parkeringsplassen til lærerne. 

c. Det blir ikke mer belysning i gangstien i år pga frost i bakken. Dette må utbedres i den «lyse årstiden» 

pga frost i bakken. Dette følges opp til våren. 

d. Merking ved forsterket skoletilbud er ikke utført, men blir utført av vaktmester ved tørrere bakke. 

11. Eventuelt. 

a. Mobilhotell. Det går rykte på skolen om at FAU har gått imot mobilhotell. Vi må først finne ut hva et 

mobilhotell er. Dette har ikke vært diskutert i FAU. Mobil kan ligge avslått i sekken under skoledagen, men 

kan IKKE slås på før skoledagen er slutt. Dette er noe skoleledelsen må ta initiativ til hvis det skal 

gjennomføres. 

 


