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Referat FAU møte 05.03.2018 – Dale barneskole 

Tilstede: 

 
Leder Beate O. Thy (4A)  
Rektor Knut Einar Olsen 
Elisabeth Myrlund (1C) 
Mariann M. Gjertsen (2A) 
Øyvind Taknæs (3A), Leif Johan Hestvik (3B-vara) 
Maren M. Steinnes (4B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A), Grethe Neergaard (6B-vara)  
Referent Lina Ersvik  Pettersen (7A) 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. 
 

Sak 2 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte  

Godkjent  
 

Sak 3 Innmelding av saker til evt.  

Rektor Knut Olsen meldte inn sak om trafikksikkerhet. 

Øyvind Taknæs meldte inn forslag til mandat og arbeidsoppgaver for arrangementskomitèen.  
 

Sak 4 Rektor informerte:  
 

Trafikksikkerhetsplan  

Kristiansund kommune skal lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2022. Kommunen 

ønsker innspill om utrygghetspunkter og -strekninger, forslag til å bedre trafikksikkerheten (redusert 

fartsgrense, nytt fortau m.m) og holdningsskapende tiltak.  Frist for innspill til kommunen er 30. april.  

 

Vedtatt at trinnkontaktene legger ut informasjon på de enkelte trinns Facebook-sider. Frist for 

innspill til trinnkontaktene ble satt til 20. mars d.å.  FAU videresender innspill til rektor.  

 

Tilbud fra NAF – www.sikkerpåsykkel.no 

Skolen har mottatt en invitasjon til Sikker på sykkel fra NAF.  Klasser på 4.-6. trinn inviteres til å delta 

på et landsomfattende program for opplæring på sykkel.  Den enkelte skole arrangerer 

grunnopplæring og en lokal sykkelprøve etter mal fra NAF. FAU ønsket at rektor sier ja takk til dette 

arrangementet.  

 

Foreldreundersøkelse 

Som en del av lærernes videreutdanning, skal det foretas analyse av foreldreundersøkelse.  

Deltakelsen har tidligere år vært dårlig med kun 25 % svarandel. Skolen ønsker at flere foreldre deltar 

i undersøkelse. Passord til undersøkelsen vil bli utdelt på kommende konferansetime. Det vil bli stilt 

pc til disposisjon, slik at foreldrene kan gjennomføre undersøkelsen rett etter konferansen.  

 

Rektor ønsker at FAU også oppfordrer til at flest mulig foreldre deltar på undersøkelsen, slik at skolen 

får et best mulig grunnlag for analysen.  Det vil komme mer informasjon om undersøkelsen.  

Hva ønsker foreldrene? Hva er bra? Hva er dårlig?  
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Sak 5 FAUs økonomiske status 

Mariann Gjertsen opplyste at den økonomiske statusen er som tidligere. FAU har ikke mottatt 

faktura for oppsett av lysmast ennå.   

 

 

Sak 6 Gangstien – status 

Lina Ersvik Pettersen informert:   

Hun har hatt en befaring med West Elektro v/Birger Rindal i stien. Masten kunne ikke være høyere på 

grunn av grunnforholdene.  Det ble sett på muligheten for ytterligere en mast i nystien. Den beste 

løsningen synes å være å sette opp en ny mast bak fotballbingen (B) og grave ned en kabel fra den 

lysmasten som allerede står rett ved fotballbingen (A).  Dette kan være lurt å gjøre samtidig med 

kommunens utbedring av stien.  Pettersen vil ta kontakt med Kommunalteknikk. Fjerning av trær 

som hindrer lyset å spre seg fra masten bak fotballbingen, kan være en tilleggsløsning.    

 

 
 

Rektor Olsen har ikke noe nytt fra Kommunalteknikk vedrørende utbedring av stien.   

 

Sak 7 Gjennomgang referat elevrådsmøte 

a. Elevrådet ønsker å være med på plukking av havplast og har forespurt om FAU kan stille med 

voksne til arrangementet. FAU foreslår at Havplast-plukkingen begrenses til 5.-7. trinn. Det 

anses å være tilstrekkelig med 3 voksne ekstra pr. trinn. FAU ber elevrådet finne aktuell dato 

i mai/juni. Det foreslås at elevrådet sjekker ut nettsiden https://www.holdmidtnorgerent.no/ 

 

b. Toaletter: Det er et problem at elevene ikke vil gå på do i skoletiden på grunn av søl og vondt 

lukt. Opplysninger om at enkelte ikke tør å låse, samt at de er redd for at andre skal komme 

inn.  

 

Sak 8 - 17. mai arrangement 

FAU oppfordrer 4. trinnet til å starte opp arbeidet med 17. mai arrangementet snarest mulig. Det 

ligger maler for alle oppgaver i 17. mai-permen.  Maren M. Steinnes tar på seg ansvaret å kalle inn til 

første planleggingsmøte og få med frivillige foreldre til 17. mai-komitéen.  

 

 

https://www.holdmidtnorgerent.no/
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Sak 9 – Eventuelt 

 

Trafikksikkerhet 

- Se Rektor informerer.  

 

Mandat 

- Øyvind Taknæs har utarbeidet et mandat for arrangementskomite. Dette vil bli sendt ut på  

e-post til FAU representantene. Mandatet vil behandles på neste møte. 

 

 

Møte ble hevet kl. 2035.  

 

Neste møte: mandag 9. april kl. 1945.  

 

 
05.03.2018 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 
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