
 

 

 

Møtereferat FAU 26.09.2016 
 

FAU-møte på Dale barneskole. 

 

Til stede:  

Rektor: Knut Einar Olsen 

Leder FAU: Beate Thy (3A) 

Mariann Gjertsen (1A), Renate Grønning (1B), Catharina Nålsund (1C), Hilde Storhaug (2A), 

Katharina Angvik Hjelmaas (2B), Lill Cathrin Gustad (3B), Øyvind Taknæs (4A). Siv Eide 

(4B), Linda Tolsciner (5B), Birte Kartveit Bjerkestrand (6A), Sissel Thorsen Ellingvåg (7A) 

og Terje Aasbø (8A).  
 

Møtet valgte Catharina Nålsund til å skrive referat. 
 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste er godkjent.  

 

Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra forrige møte er godkjent. 
 

Sak 3. Rektor informerer: 

 
a) Status ventilasjonen og hva som skjer fremover 

Ventilasjonen på Dale barneskole holder ikke dagens standard, og påvirker barnas helse og 

konsentrasjon. Anlegget klarer per i dag ikke å kjøre inn nok luft i klasserommene. Det har 

tidligere blitt måltforhøyede verdier av radongass i bygget, men målinger tatt på dagtid viser 

normale verdier. Før sommerferien ble det satt inn tre mobile anlegg på tre klasserom som 

skulle ta av for lufteanlegget. Men det er fremdeles ikke blitt bedre. Det er innført lufterutiner, 

men dette påvirker overtrykket som holder radonnivåene nede.  

 

Rektor har krevd en ny utredning og måling, men et svar som alle kan forstål. Det er GK 

Inneklima som skal foreta målingene, og vi venter på en skriftlig redegjørelse fra de. I påvente 

av dette har FAU bestemt seg for å skrive et bekymringsbrev til Eiendomsdrift, med kopi til 

rådmann og kommunelege, da man er bekymret for de ansatte og barnas hverdag. 

 

b) Status oppussing 

Klasserommene trenger oppussing, og vi har tidligere blitt lovet to menn fra kommunen som 

kunne ta seg av blant annet malearbeid. Dessverre har kommunen måtte ompostere denne 

arbeidskraften. Det vil etter hvert komme en mann som man kan disponere. FAU bestemmer 

seg for å fremme forslag til foreldre på trinnene om noen er interessert i å være med på 

dugnad første helgen i høstferien. De som er kontakter på trinnet får ansvar for å spørre 

foreldrene. 

 

c) Status pc-parken 

Det er bestilt manglende pc-utstyr. Budsjettet holdes. 

 



Sak 4. Planlegging og fordeling av ansvarsoppgaver i forbindelse med 

høstens diskotek. 
Arbeidsoppgaver ble fordelt. Blir ettersendt på mail til de som har fått oppgaver.  
 

Sak 5. Høring av skolestrukturen. FAU ved Dale skole skal komme med 

innspill innen 5. oktober. Se mail sendt ut med høringsnotat 13. september.  
Rektor informerer om sitt innspill og FAU stiller seg samlet bak uttalelsen.  
 

 

Sak 6. Innspill om å lage valgkomité til våren 
For å få et godt utvalg av foreldrerepresentanter til FAU, har vi vedtatt at en valgkomite skal 

komme med forslag på medlemmer. Dette utsettes til våren.  
 

Sak 7. Status ang registrering org nr til FAU for registrering av Vipps og 

mCash.  
Katharina Angvik Hjelmaas informerte. For at  FAU skal få et organisasjonsnummer må det 

registreres som en stiftelse. Det ble avholdt stiftelsesmøte, hvor vedtekter ble gjennomgått og 

signert. Vedtektene må inn på plana til FAU og tas opp til vurdering hver høst når det 

avholdes årsmøte. 

Formålet med dette er at FAU kan få inn penger via Vipps og mCash, på aksjonsdager/17. 

mai etc, men også at man kan få donasjoner fra andre organisasjoner som krever org.nr.  
 

 

Eventuelt  
Det blir bestemt at det skal bli laget en intern gruppe på facebook for FAU-medlemmer slik at 

vi kan gi rask informasjon til hverandre der, Beate Thy tar på seg og oppretter den gruppen. 

Hovedkommunikasjonen og besluttninger vil foregå i hovedsak på FAU-møter, og ikke på 

Facebook.  


