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Referat FAU møte 04.06.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

 
Rektor Knut Einar Olsen 
 
Thomas Aas (1A), Hanne Meek (1B), Elisabeth Myrlund (1C) 
Mariann M. Gjertsen (2A), Eivind Larsen (2A vara), Maria Morch (2B), Helene Teilgård (2C) 
Øyvind Taknæs (3A), Thomas Edøy (3B) 
Beate Opstad Thy (4A), Maren M. Steinnes (4B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A), Andreas Wiig (6B)  
Lina E. Pettersen (7A), Mariann Sandvik (7B) 
 
Sak 1 Presentasjonsrunde 

Rektor ønsket velkommen og informerte om FAU.  

Deretter presenterte trinnkontaktene seg.  

Det ble opplyst at FAU har en lukket FB side: FAU Dale Barneskole 2017/2018. Alle trinnkontaktene 

ble oppfordret til å søke medlemskap eller legge til hverandre.   

Sak 2 Kort om skolens organisering  

Rektor informerte om råd og utvalg ved skolen.  

- Foreldrerådet, hvor alle foreldre er medlemmer. Det har aldri vært behov for fellesmøte. 

- Foreldreutvalget (FAU), hvor trinnkontaktene sitter.  

- Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU): Dette er ett utvalg ved skolene i 

Kristiansund kommune. Elever og foreldre skal være i flertall. SU møter sjeldnere enn FAU. 

Utvalget behandler gjerne saker fra kommunen: eks vedtektsendringer SFO. Neste møte 

mandag 11.09. kl. 18. 

- Skolens øverste rådgivende organ = SU. 

 

Sak 3 Valg 

Det ble foretatt følgende valg: 

- Leder:     Beate Opstad Thy 

- Nestleder:   Øyvind Taknæs 

- Referent:    Lina Ersvik Pettersen 

- Kasserer:   Mariann M. Gjertsen 

- Tre medlemmer til SU/SMU:  Beate Opstad Thy, Elisabeth Myrlund, Eivind Larsen 

- Vara til SU/SMU:  Thomas Aas 

- Representant til kommunalt 

 foreldreutvalg (KFU):  Renate Grønning 

- Vararepresentant til KFU: Maria Morch 

- Representant trafikkutvalg: Maren M. Steinnes 
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Sak 4 Orientering om opplæringslovens kapitel 9A om læringsmiljø 

Rektor informerte om endringene. Det er mye likt fra tidligere. Alle som jobber I skoleverket har plikt 

til å følge med på at ingen elever blir mobbet. Dette gjelder enten en jobber som lærer, 

renholdsarbeider, assistent m.m.  

Alle har plikt til å gripe inn om det er noe negativt som skjer mellom elever eller elever gjør noe 

farlig. Alle har plikt til å si ifra til rektor om det skjer noe.  I dag er det mye som blir tatt tak i der og da 

uten at det blir opplyst om hjemme. Alt som er alvorlig skal imidlertid foresatte få beskjed om.  

Rektor og kontaktlærer skal undersøke saken og finne ut hva som er fakta.  

Det er nytt at rektor nå må sette opp en aktivitetsplan, hvor det fremgår hvilke tiltak som skal settes i 

gang. Rektor skal skrive denne innen en uke i dialog med kontaktlærer. Det kan ikke klages på planen. 

Foreldre vil bli kontaktet av rektor, hvor det gis informasjon om hva som er tenkt gjort.  

Man har klagemulighet til fylkesmannen om rektor ikke har satt opp en aktivitetsplan innen en uke. 

Da vil det være fylkesmannen som bestemmer hva skolen skal gjøre.  

Foreldrene er en viktig faktor i arbeidet med å sikre elevene et godt læringsmiljø og for å finne gode 

løsninger.  

Rektor opplyste at det dessverre oppstår slike saker hvert år, selv om skolen har nulltoleranse mot 

mobbing. Rektor vil gi informasjon til FAU om antall saker og type saker. 

Skolen jobber forebyggende for å hindre at mobbing skal skje. Det vil bli foretatt en ny 

Spekterundersøkelse om mobbing i år.  Den vil bli gjennomført litt tidligere enn i fjor. Dette er en god 

undersøkelse som avslører hva skolen trenger å jobbe med.  Undersøkelsen vil ikke bli varslet på 

forhånd, da elevene og foreldre ikke skal ha mulighet til å forberede seg på undersøkelsen. 

Undersøkelsen er ikke anonym, idet en ber om at offer og plager navngis.   

Det ble påpekt fra FAU at det er viktig at foreldrene blir informert underveis - at informasjonen ikke 

først blir gitt på foreldremøtene. Det anbefales at alle trinn oppretter en lukket Facebook-gruppe 

som kan benyttes til å utveksle informasjon og ev. diskuterer saker som berører barna. Dog skal ikke 

Facebook-gruppen være hovedkanal for informasjonsflyt siden ikke alle foreldre har en Facebook-

konto. 

Det ble opplyst som et eksempel på god informasjon at en lærer hadde sendte ut en e-post til alle 

foresatte om situasjon på trinnet, med oppfordring om å snakke med sitt barn om situasjonen. Dette 

ble godt mottatt på trinnet.   

Vi foreldre har også en viktig rolle i arbeidet. Dersom man jobber for å bli kjent med de andre 

foreldrene, vil det også bli lettere å ta opp problematiske temaer.  Det oppfordres til at 

foreldrekontaktene som sitter i FAU delegerer arbeidet med å finne på noe sosialt på trinnet, til 

andre foreldre.  
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Sak 5 Kort orientering om byggearbeider 

Rektor informerte.  

Nytt ventilasjonsanlegg begynner å komme på plass. Anlegget på SFO er nå opp og går, men er ikke 

testet ennå.  Ferdigstillelsesdato for hele prosjektet med skifte av ventilasjonsanlegg er satt til          

24. oktober. Da skal ventilasjonsanlegget være etter dagens standard.  Tidligere kom det for lite luft 

inn.  

Det gjenstår fortsatt arbeid i personalfløyen. Mediateket er bl.a. tatt i bruk som pauserom og kontor. 

Dette gjør at det ikke vil bli arrangert samlingsstunder før i november.   

Rektor er veldig fornøyd med at alt arbeid i elevarealene ble tatt i sommerferien.  

Det ble stilt spørsmål om videre testing av luften. Rektor sier at de skal fortsette med målinger i 

fremtiden også.  

 

Neste byggetrinn:  

Dette vil etter planen starte opp før jul. Det er her snakk om utvidelse av skolebygget med 800 

kvadratmeter over to etasjer. Grunnen til utbyggingen er at Forsterket skoletilbud skal legges til Dale 

barneskole, samt at man bl.a. har et andretrinn i dag med 60 elever, noe som gjør det nødvendig 

med en tredeling av trinnet gjennom hele skoletiden. Det er for lite klasserom i dag. Utbyggingen vil 

tilføre to ekstra klasserom som kommer i tillegg til avdelingen for forsterket skoletilbud.  

Påbygget skal være klart til skolestart 2018. Informasjon vil bli gitt fortløpende. Anbudspapirene er 

ikke sendt ut ennå.   

Rektor opplyste at 2018-kullet også er stort med til nå 59 barn, som sokner til Dale barneskole. 

Øvrige kull har færre barn.  

 

Sak 6 Møteplan FAU 

Første mandag i måneden kl. 20 på lærernes pauserom i personalfløyen. 

Det foreslås at alle FAU representantene legger ut link til referatet på trinnenes Facebook-gruppe og 

sender det ut til alle foreldrene på trinnet pr. e-post.  

 

Sak 7 Gjennomgang av året som kommer og hvilke aktiviteter som FAU skal avholde 

Disko for 1.-4. trinn:   

Det er ønskelig å få til diskoteket mens det er litt lyst på kvelden, gjerne onsdag i uken før høstferien. 

Mediateket kan imidlertid ikke brukes på grunn av oppussingen. Det ble fremmet forslag om bruk av 

Dahlehallen. Dersom dette ikke er mulig, foreslås det at vi ordner en vårdisko.  

Renate Grønning fikk i oppdrag å snakke med styreleder Julian Vangen om lån av Dahlehallen.  

Forslag om at det tas kontakt med elevrådet for å høre om 6. og 7. trinn ønsker et alternativ til 

disco, evt. kinoforestillinger på NUS. Hvilke trinn skal være med? Hva ønsker de å gjøre? Rektor 

bringer spørsmålet videre.  
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Fakkel/nissetog:  

Dette arrangeres onsdag 22. november kl. 1800. Det vil fortsatt ikke være bruk av fakler. Forslag om 

bål på grusbanen for stemningens skyld.  

Åpen dag  

FAU mener at dette bør arrangeres på våren i mai måned. Dette var svært vellykket forrige skoleår.   

 

Sak 8 Økonomi FAU 

Innestående på konto: kr 76.580,22.   

Rektor ordner fullmakt til ny kasserer Mariann Gjertsen.   

FAU har kjøpt inn ett sett med utesjakk i løpet av sommeren. Dette er nå kommet. Dette blir en 

trivselsaktivitet og en SFO aktivitet.  

FAU jobbet veldig mye i fjor med å få ordnet Vipps. Kasserer Mariann Gjertsen følger opp dette 

arbeidet.  

FAU er opprettet som en stiftelse. Beate Thy ordner nye papirer og melder inn endringer for dette 

skoleåret.   

Forslag til ny aktiviteter, ting vi kan jobbe med:  

- Pumptrack, sykkelbane med humper. 

- Amfi-scene.  

- Slengdisser.  

Vi bør søke Gjensidigestiftelsen om støtte til evt. nye tiltak for uteområdet.  

FAU ble enige om å sende en forespørsel til elevrådet om hva de ønsker seg ifht uteområdet. 

Rektor viderebringer spørsmålet.  

 

Sak 9 Opparbeiding av gangvei med lys fra Dahlehallen 

Det har vært avholdt møte med parksjefen Kinga Burda, Sigurd Grimstad, Lina Ersvik Pettersen, Beate 

Thy og rektor Knut E. Olsen fredag 25. august d.å. vedrørende tillatelse til å felle trær i forbindelse 

med stien. Vi benyttet også sjansen til å fremheve situasjonen langs ABC-veien med ønske om 

uttynning.  

Parksjefen var veldig positiv til forslaget med noen korrigeringer. Det er ønskelig at man styrer stien 

utenom de mest bratte partiene, samt at man gruser opp de bløte partiene.  Videre er det spørsmål 

om plassering av lysmasten. Dersom kommunen skal stå for vedlikeholdet av denne må masten 

plasseres nærmere Dahlehallen.  

Parkvesenet vil gjøre jobben med felling av trær nede ved Dahlehallen og langs ABC-veien opp til 

skolen selv.  

Kostnad på totalt kr 31.875,-. FAU vedtok å benytte ca. kr 32.000 til gangveien. 

Lina Ersvik Pettersen fikk i oppdrag å jobbe videre med prosjektet, bl.a.  å få avklart om Dahlehallen 

kan ta videre vedlikehold.  
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Sak 10 Nye vedtekter SFO 

Rektor informerte om endringene. Betalingsfri måned endret fra august til juli. Endring 

oppsigelsesfrist; settes til 1. april med fratredelse 1. mai.  Dette gjøres for å få like regler med 

barnehagene. FAU ingen bemerkninger til endringer.  

Det ble stilt spørsmål om det er snakk om endringer i åpningstider. Det ble sendt ut en 

spørreundersøkelse om hva foreldrene ønsket av åpningstider om morgen og ettermiddag. 

Foreldrene har Ikke fått noe svar på dette ennå. Rektor vil undersøke dette.    

FAU stiller spørsmålstegn ved at det ikke er mulig å forskyve bruken av timene ved halvdagsplass på 

ferie-SFO uten at kostnaden økes.  Det foreslås at dette tas opp med SU på møte førstkommende 

mandag.   

 

Neste møte: mandag 2. oktober kl. 20.00.  

 
08.09.2017 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 


