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Referat FAU møte 08.01.2018 – Dale barneskole 

Tilstede: 

 
Leder Beate O. Thy (4A)  
Rektor Knut Einar Olsen 
Thomas Aas (1A), Elisabeth Myrlund (1C) 
Mariann M. Gjertsen (2A), Vidar Hauge Morch-Olsen (2B), Helene Teiljård (2C) 
Elin Merete Sæther (3A - vara), Thomas Edøy (3B) 
Maren M. Steinnes (4B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A), 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. desember 

Godkjent  
 

Sak 3 Innmelding av saker til evt.  

Det var ikke innmeldt saker.  
 

Sak 4 Rektor informerte:  

Mobbing – generelt 

Skolen har hvert år en undersøkelse på 7. trinn kalt «Elevundersøkelsen».  

Rektor var skuffet over resultatet, fordi Dale barneskole tidligere har kommet godt ut i 

undersøkelsen, ifølge Fylkesmannen. Skolen har gått fra status grønt til rødt. Ifølge Fylkesmannen er 

det alvorlig om man scorer over 7 %. (rødt) 
 

2014 -  2,13 % av elevene på 7. trinn (dagens 10. klassinger) har uttalt at det har blitt mobbet. 

2015 - 9,30 % av elevene på 7. trinn (dagens 9. klassinger) har uttalt at det har blitt mobbet. 

2016 - 11,11 % av elevene på 7. trinn (dagens 8. klassinger) har uttalt at det har blitt mobbet. 
 

Skoleledelsen har vært ute i hver klasse og snakket om mobbing. Elevenes læringsmiljø er jobb nr. 1 

for skolen. Trivsel og trygghet er grunnmuren for all læring. Rektor opplyste at skolen jobber helt ned 

på klassenivå med mobbing, men greier ikke å avdekke alt. Det anses viktig å jobbe med elevmiljøet. 

Hvert enkelt kull blir fulgt opp. Det er foretatt ulike undersøkelser.  
 

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, men skal i 2018 benyttes på skolen for elevene på 5.-7. 

trinn. Forenklet undersøkelse på 1.-4. trinn. Det er viktig med høy svarprosent da dette gir et mest 

mulig realistisk bilde av situasjonen.  
 

Det er også foretatt en Spekter-undersøkelse på skolen. Undersøkelsen er ikke-anonym og har 

avdekket hvem som ikke har venner, hvem som er veldig populære osv. Undersøkelsen har avdekket 

mobbing. Gjentatte kommentarer over tid anses som mobbing. Rektor opplyser at det er ryddet opp i 

alle saker nå.  
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Mobbing spesielt 

Rektor informerte om at en elev på 7. trinn før jul mottok et stygt brev i posten fra en/flere anonyme 

avsendere. Skolen fikk klagen etter at elevene gikk på juleferie. Brevet er av slik karakter at saken nå 

er meldt til politiet, da ingen har valgt å stå frem. Rektor har gjentatte ganger vært og snakket med 

trinnet. Foreldrene på 7. trinn har fått beskjed om saken pr. e-post. 
 

Det ble fra FAU stilt spørsmål om hva vi foreldrene kan gjøre for å bidra til mindre mobbing. Dette ble 

diskutert i møtet. Oppsummert: Viktig at foreldrene er gode rollemodeller både ved handlinger og i 

ord. Foreldrekontakter kan skape trivselstiltak for trinnet. Viktig å være obs på nyinnflyttere og bidra 

til at de nye blir inkludert i vennegruppen. Det anses også viktig å bli kjent med andre foreldre. Det 

kan gjøre det lettere å ta opp upopulære emner om en kjenner hverandre.  
 

Kvalitetsplan for Kristiansund SFO 

Kommunen ønsker nå innspill fra foreldre på SFO trinnene 1.-4. trinn. Dette vil bli et eget punkt på 

neste måneds møte i FAU.  Kommunen ønsker tilbakemelding på foreldrenes forventinger til SFO, 

spesielt i forhold til samarbeid og kommunikasjon, samt innholdet i SFO.  Rektor ber om at dette blir 

lagt ut på trinnsidene til 1.-4. trinn og slik at evt. tilbakemeldinger blir presentert på neste FAU møte i 

februar.  
 

SFO koordinator 

Eli Magni Børset har fått tilbud om jobben. Hun er utdannet allmennlærer. Hun starter 5. februar. 

Børset kommer flyttende fra Sunndal.   
 

Gangstien  

Kommunen har fått tildelt sysselsettingsmidler. I den forbindelse har rektor meldt inn saken til 

kommune. Førstkommende onsdag skal det være et møte mellom assisterende rådmann og ledere 

fra ulike avdelinger innad i kommunen. Rektor vil informere FAU når han hører fra kommunen.  
 

Endring i friminuttene 

Kommunen har inngått avtale med Lekepatruljen i stedet for Trivselsprogrammet. Skolen vil få 

tilsendt en ny grunnpakke med utstyr fra Lekepatruljen.  
 

Sak 5 FAUs økonomiske status 

Mariann Gjertsen opplyste at nissefesten ga et overskudd på kr 13.740. I etterkant ser man at man 

skulle ha bestilt mer grøt og ta høyde for at det kommer mange etteranmeldte. I år var det 50 

personer som meldte seg på etter at grøten var bestilt. Overskuddet skyldes at vi hadde mye utstyr 

igjen fra innkjøp i fjor, samt at man fikk sponset mye av innholdet i gaveposene.  

FAU har kr 86.499,- innestående på konto. Kr 2.500,- av dette beløpet er en gave fra 

Sanitetsforeningen, øremerket uteleker. Satt av i overkant av kr 30.000,- til gangstien.  Det må 

sjekkes opp om FAU har mottatt regning for sjakkspillet.   

 

Sak 6 Gangstien – status 

Lina Ersvik Pettersen informerte:  Hun har vært i kontakt med Birger Rindal i West Elektro samme 

dag. Rindal håpet å støpe fundamentet neste dag.  I forhold til utbedring av stien ble det besluttet å 

avvente nærmere beskjed fra kommunen om de vil foreta utbedringene eller ikke, se pkt. 4 over.  

 

Sak 7 Trafikksikkerhet 

Trafikksikker skole 

Thomas Edøy informerte. Det er bestilt brosjyrer ad Trafikksikker skole rettet mot sykling.  
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For øvrig intet nytt i forhold forrige møtet. Spørsmål om innføring av sykkel-lappen eller ikke. Ønske 

om å skape oppmerksomhet rundt det å sykle til og fra skolen. Ønskelig at foreldregruppe lager 

sykkelløype med teknisk kontroll ved hjelp av Trygg trafikk, Sykkelhuset eller politiet. 

Kristiansund kommune ikke godkjent som Trafikksikker kommune i Trygg Trafikks regi.  

Thomas Edøy og rektor vil ha et møte angående godkjenning som Trafikksikker skole/kommune.  
 

Status kjøring opp til skolen 

Rektor opplyste at det har vært lite bilkjøring.  

FAU gjør oppmerksom på at det fortsatt er forbud om å kjøre opp til skolen inntil ny beskjed blir gitt.  

Kommunen har ansvaret for å strø oppover gangstien – Dahlehallen AS har ansvaret utenfor 

Dahlehallen.  

 

Sak 8 Nyttårsball for 6. og 7. klasse 

Elevene i 9B ved Atlanten ungdomsskole har allerede invitert alle barneskolene til nyttårsball torsdag 

18. januar fra kl. 1830-2230. (Av reportasje fra TK gjelder invitasjonen kun 5.-7. trinn.) 

FAU besluttet av den grunn å avlyse forhåndsvarslet nyttårsball.  

 

Sak 9 FAU fremover 

Det ble diskutert hva som bør være FAU sin rolle og oppgaver fremover. Det er klart at FAU har 

ansvar for å arrangere nissefest og disco.  Hva bør bli FAU sitt neste langsiktige oppsparingsmål? 

Thomas Aas får i oppgave å lage et utkast til vårt fremtidig FAU ved Dale barneskole.  

 

Sak 10 Eventuelt 

Åpen dag blir i år arrangert torsdag 31. mai. Elevene vil da avspasere fredag 1.juni (SFO er åpen). 

Torsdag 10. mai er en helligdag og elevene har fri etter skolekalenderen fredag 11. mai.  

 

Møte ble hevet kl. 2150.  

 

Neste møte: mandag 5. februar kl. 1945.  

 
12.01.2018 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 

 


