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Referat FAU ved Dale barneskole 

Dato:  Mandag 4. Februar 2019 

Klokken:  19.45 – 21.15 

Sted:  Personalrommet Dale barneskole 

Oppmøtte: Øyvind Taknæs 4a. Jan Mjønes 5a. Hanne Edøy 3a. Beate Thy 7b. Ramona Sandøy 2b. Bjørnar 

Waage 1c. Siv A. Kristiansen 2a. Hilde Eeg 5b. Jeanette Størseth 7a. Carina Larssen 6b. Gabriel Slørdal 3b. 

Aina Eikrem 1a. Eystein Jarp 3c. 

Referent: Eystein Jarp 

 
Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i desember. Godkjent! 

2. Innmelding av saker som vi tar til slutt hvis tid. Manglende husker i stativ. Åpningstider på skolen for å 

hente klær som henger i garderobene. Hopp for hjertet. 

3. Rektor har ordet 

a. Åpen dag – hvilken dato? Tirsdag 28. mai, avspasering dagen etter. Kristi Himmelfart er 

torsdag 30. mai, og fredag 31. mai er elevfri dag. SFO er åpen onsdag 29. mai.  

b. Sykkelbanen, Knut har ikke kommet noe videre med dette. Er det ønskelig at FAU tar mer 

ansvar på dette området? Øyvind kontakter Knut for å høre. 

c. Toaletter på skolen er enkle å åpne fra utsiden, har skolen fått noen tilbakemeldinger på 

dette? 

d. Det mangler husker i det ene stativet ved oppe ved stien ned mot Dalehallen, vil skolen selv 

fikse opp i dette?  

4. Orientering fra Sosialkomiteen. Disco sikter seg inn på 13. mars. 

5. Økonomi FAU ved kasserer Bjørnar Waage. Saldoen er lik som sist, 94 723,- Det er en oppad 

begrensning på å avsette 50 000 til sykkelbane. 

6. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Beathe Thy. Ingen andre skoler har så høy 

møtefrekvens på FAU som Dale (1 gang pr måned), og klassekontakter blir ofte ikke valgt før langt 

utpå høsten. Dale er også veldig heldige med at rektor er til stede under hele møtet, uten å ta styring 

over møtene. Mye diskusjoner rundt klasseturer på ungdomsskole, som viser seg å være svært 

avhengig av hvilke klassekontakter som tilfeldigvis sitter i FAU den sesongen. Forsøker å få til 

minimum 2 møter i året. Neste møte er planlagt til April/Mai. Referat fra KFU sendes ut til alle i FAU 

når det er klart. 

7. Oppfølging saker fra FAU møte januar 

a. Sykkelbane. Øyvind kontakter Knut for å høre om han skal bidra med noe. Øyvind har også 

sjekket hvilke stønader man kan søke på for å få økonomiske bidrag til sykkelbanen. 

Sparebank1 har «gavemidler» 1. juni, og «sponsormidler», som kan generere Sparebank1 

skilt på skolegården. Gjensidigestiftelsen Mestring og læring, og en annen sak, men disse 

krever at vi er i frivillighetsregisteret. Storebrand «Vi heier på». Sparebankstiftelsen DnB, 

Arena for tilhørighet, søknadsfrist 29 mars. Sparebanken Møre har 1 million i gavemidler til 

tiltak på Nordmøre, dette må også sjekkes opp, søknadsfrist 1. mai. Det bør også sees på om 

en tilrettelegging for firehjulinger og tandemsykler (og lignende) for handikappede kan gi 

tilgang til flere slike fond. Øyvind lager forslag til søknadstekst som kan brukes i søknad til 
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disse fondene. Sykkelbanen må være universelt utformet for å kunne søke midler i de fleste 

av disse fondene.  

b. Koding for kidsa. Står høyt på lista, men kapasitet hos Øyvind gjør at vi ikke har kommet 

videre med dette ennå.  

8. Har skolen en plan for elever som vil streike for miljøet? Rektor må gjøre seg opp noen tanker på hva 

som skal skje, hvis en eller flere elever ønsker å streike for miljøet. Burde kanskje dette være noe 

rektor tar med kommunen, for å sørge for at Kristiansund har en felles plan for dette? 

9. Kapasitet og rutiner ved SFO. Noen merkelige løsninger på morgenen. Kvart over 8 skal elevene være 

ute i skolegården, for å klargjøre for skolestart. Dette pga at førsteklassingene ikke får til overgangen 

SFO – skole hvis det ikke er et tydelig og klart skille imellom.  

10. Oppfølging skolefoto – kvalitet og gjennomføring. Kvernberget sier «de har ny fotograf, så det kan bli 

bedre». FAU bør vurdere andre leverandører. Beate sender mail til lokale fotografer og ber om tilbud 

på skolefotografering. 

11. Alternativ kroppsøving når barn har en skade. Barn med skader som gjør at de ikke kan delta i 

gymmen blir sittende på skolen og gjøre lekser, ofte sammen med en venn. FAU ønsker at disse barna 

får tilbud om alternative fysiske øvelser, og hvis disse ikke kan gjennomføres i Dalehallen, kan de 

gjennomføres på skolen istedenfor leksetid (på samme prinsipp som leksene). Dette kan medføre 

vanskeligheter for lærer FAU ikke har tenkt igjennom, og/eller komplikasjoner i forbindelse med 

skader som FAU også ikke har tenkt igjennom, men vi ønsker at det ses på om det finnes alternativer 

for disse elevene.  

12. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes. Overgang ved Kiwi, fylket skal få mail i regi av FAU (skrevet av Jan 

Arve Mjønes) der vi ber om at overgangen blir utbedret. FAU må vise til at det er trafikk over dette 

stedet. Vi tar også med informasjon om råkjøring på kveldstid. Fylket vil deretter «se om det finnes 

midler til dette».  

13. Hopp for hjertet konkurranse ved Carina. Hvert år arrangeres Hopp for Hjertet i 4. til 7. klasse, en 

konkurranse med hoppetau. Hvis man melder seg på får man hoppetau og skjema. Barna har 

dessverre skjønt at det er umulig å finne, siden hele Norge er med. Skolen ønsker å melde på flest 

mulig klasser for å få flest mulig tau, men elevene lurte på om FAU kan skaffe tau til 1. til 3. Er FAU i 

tillegg interessert i å lage en «Dale-konkurranse», der Espen Bugge Larssen kan stille med premie til 

en klasse som vinner. Da må FAU stille med hoppetau. Carina henter inn tilbud på hoppetau.  

14. Ros til Jarle vaktmester for strøing på gangvei til Dalehallen.  

 


