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Møtereferat FAU møte 08.05.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

FAU nestleder: Rolf Magne Hansen (5 A)  
Rektor Knut Einar Olsen  
Mariann M. Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B) 
Hilde Storhag (2 A), Cecilie C. Rambjør (2 B) 
Lill C. Gustad (3 B) 
Øyvind Taknæs (4 A), Siv Eide (4 B) 
Linda Tolcsiner (5 B)  
Mariann Sandvik (6 B) 
Line-Merethe Nordhagen (7 A), Terje Aasbø (7 B). 
Referent: Lina E. Pettersen (6 A) 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

Sak 2 Godkjenning av referat fra siste FAU møte 03.04.2017 

Referatet ble godkjent. 😊 

 

Sak 3 Rektor informerer 

 

Utbygging: 

Rektor fremviste plantegninger, hvor det var skissert inn tre ulike byggetrinn. 

 

Byggetrinn 1 (BT1): Det er snakk om et påbygg på ca. 800 kvadratmeter ut fra 

dagens 6. og 7. trinn fløya. Påbygget på skoleplannivå vil inneholde to nye 

klasserom, flere grupperom, 2 rom med arbeidsplasser for lærere, garderobe.  

I underetasjen vil forsterket tilbud få åtte baserom, ett sanserom, egen inngang, stue 

på 35 kvadratmeter, kjøkken, stellerom, utvendig lager, garderobe. Det vil bli plass til 

9 barn.  Det vil bli lagt opp til at en taxi kan kjøre inntil inngangen.  

 

BT2 og BT3 er også tegnet inn. BT2 vil være en utvidelse ut fra fløya til 4. og 5. trinn, 

mens BT3 vil dreie seg om en utvidelse av mediateket.  

  

I ny skolestruktur er det lagt opp til at Dale barneskole kan ha 400 elever.  

I dag med dagens bygninger er det 325 elever. Dette er bakgrunnen for at BT2 er 

tegnet inn.  

 

Rektor har oversikt over kommende kull, og det er kun ett stort kull som peker seg ut 

og det er kullet som skal starte i 2018. Det er på nåværende tidspunkt snakk om et 

kull med 57 barn. Elevtallet pleier imidlertid å øke noe frem til skolestart. På grunn av 

kullets størrelse vil det sannsynligvis måtte være tredelt gjennom barneskolen.   

Skolen er opprinnelig bygd for en todeling på trinnene. Den nye utbyggingen vil lette 

denne tredelingen.  

 



2 
 

BT1 er tiltenkt å stå ferdig til skolestart 2018. Det er imidlertid ikke sagt noe om 

byggestart. Videre er det ikke sagt noe om de øvrige byggetrinnene.   

 

Det ble stilt spørsmål hvordan arbeidet vil bli tilrettelagt under byggeprosessen. 

Rektor opplyste at det foregår veldig lite lek på det området hvor utbyggingen skal 

skje. Elevene vil ikke miste særlig uteareal. Det vil bli noe støy. Bedriften som vinner 

anbudet må sørge for tilstrekkelig sikkerhet under byggingen.  

 

Det vil bli noe endring av veinettet på grunn av utbyggingen. Gangveien på siden av  

7. trinn fløya vil forsvinne. Rektor har bedt om at det opparbeides en ny gangvei. Det 

skal være mulig for en taxi å kjøre inntil inngangen til forsterket tilbud avdelingen.  

 

HMS-dag: 

For et par uker siden hadde skolen HMS-dag. Rektor inviterte eiendomssjef Roald 

Røsand, og bygningsingeniør Stein Inge Jørgensen på besøk. Disse kunne opplyse 

at alle målinger av radon anses for å være innenfor akseptabelt nivå når 

ventilasjonsanlegget er på.  

 

Ventilasjonsanlegget: 

Det er forsinkelser på arbeidet med ventilasjonsanlegget. Arbeidet forventes ferdig i 

slutten av oktober 2017. Det må påregnes at det vil bli støy og støv i denne 

byggeperioden. Rektor informerte om at det kan bli snakk om avstengning av en og 

en fløy.   

 

Digital meldingsbok:  

Alle elever/foreldre skal ta dette i bruk fra august. Ordningen har vært prøvd ut på 

dagens 7. trinn ved Dale barneskole og på 6. trinn ved Rensvik barneskole, og har 

fått gode tilbakemeldinger. Det vil bli sendt ut en bruksanvisning til alle på forhånd. 

Meldingene som foreldrene sender inn, blir automatisk lagret i elevmappen.  

 

Nye ansettelser:  

To assistentstillinger er omgjort til en assistentstilling og en stilling som vernepleier. 

Hvem som vil få stillingen som assistent vil bli klarlagt innen kort tid, mens 

vernepleierstillingen vil bli lyst snarest mulig.   

 

Rusken-dag:  

Skolen vil ha Rusken-aksjon i skolens nærområde mandag 15. mai. 

 

Prøvetog: 

Skolen vil øve på å gå i tog tirsdag 16. mai.  
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17. mai – faner/flagg: 

FAU har ansvaret for at trinnfanene, skolefanen og flaggborgen blir hentet på skolen 

og levert tilbake i forhold til barnetoget.  Følgende personer har påtatt seg å hente 

eller organisere hentingen:     

1 trinn: Mariann Gjertsen 

2 trinn: Cecilie Rambjørg  

3 trinn: Lill C. Gustad ordner 

4 trinn: Øyvind Taknæs ordner 

5 trinn: Linda Tolcsiner ordner 

6 trinn: Lina Ersvik Pettersen ordner 

7 trinn: Terje ordner. 7 trinn tar også ansvar for å peke ut person til å 

bære skolefanen og henter flaggborg.  

 

Trinnfanene, skolefanen og flaggborgen kan hentes etter kl. 11 tirsdag 16. mai.  

Alle faner og flagg leveres skolen i løpet av 17. mai og settes i foajéen ved 

hovedinngangen til skolen.   

 

På grunn av at Vidar Skoglund er syk, vil Lina Ersvik Pettersen stille som skolens 

representant til 17. mai komiteen som skal vurdere barnetoget. Rektor vil innhente 

tidspunkt for oppmøte og vurderingskriterier og videresende denne informasjonen til 

Pettersen.   

 

Sak 4 Registrering av mCash/Vipps 

Vidar Skoglund sitt arbeid overtas av Mariann Gjertsen, som sjekker opp og gir 

tilbakemelding til 17. mai komiteen v/Øyvind Taknæs snarest mulig.  

 

Rektor Knut Olsen blir midlertidig kasserer inntil Vidar Skoglund er på plass igjen.  

 

Sak 5 Økonomisituasjonen til FAU 

Når det gjelder innkjøp av evt. sjakkbrett til skolegården: Dette skulle sjekkes av 

Wenche Tylden. Da hun ikke er til stede på dagens møte, utsettes saken til neste 

møte. Rolf Hansen vil etterspørre informasjon fra Tylden.  

 

Sak 6 Trafikksikkerheten 

Rolf Magne Hansen har sjekket ut pris på oppsett av lys til snarveien ned til 

Dahlehallen fra skolen. Anslaget er på ca. kr 25.000,- inkludert arbeid. Det er snakk 

om ett lysarmatur på siden av squashhallen, samt en lysstolpe midt i stien.   

Det må vurderes ulike metoder for føring av strøm frem til denne stolpen.  

 

Det ble påpekt at muligens noe av stien vil bli opplyst av kommunens lysmast bak 

fotballbingen.  Mariann Sandvik har påtatt seg å purre på kommunen vedrørende 

skifte av lyspærer på stolpen bak bingen. Rektor vil også purre på kommunalteknikk.  
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Sak 7 Fotografering 

7. trinn vil bli fotografert 31. mai, mens 1. trinnet vil bli fotografert 1. juni. 

Klassene skal være informert. Foreldrene bestemmer selv hvilken pakke de evt. vil 

kjøpe.   

 

Sak 8 Status 17. mai arrangementet 

Det ble opplyst at evt. overskudd skal fordeles med 50 % til trinnet og 50 % til FAU.  

 

Øyvind Taknæs informerte om status:   

Komiteen anser at de er i rute, når de får på plass Vipps/mCash.  

 

Det ble imidlertid opplyst av en av representantene at arrangementet til Dale skolen 

dessverre ikke står oppført i kommunens 17. mai brosjyre.  

Følgende tiltak foretas for å bøte på dette:  

- Taknæs tipser Tidens Krav om arrangementet.  

- Rektor legger ut informasjon om arrangementet på skolens hjemmeside og 

sender ut informasjon til barnehagen.  

- Line-Merethe Nordhagen tilbød seg å lage en grafisk plakat om arrangementet 

for 17. mai komitéen.  

 

Rektor informerte om at skolen ordner med vekslepenger – ca. kr. 4.000,-. Det bes 

om at Øyvind Taknæs kontakter skolesekretæren for å avtale utlevering av 

vekslepenger.    

 

 

Sak 9 Status Åpen dag 23. mai 

Rektor informerte. Skolen har fått inn lite premier. Det er ønskelig å få inn både store 

og små premier. Premier leveres snarest til sekretæren/ved skranken på lærerfløya.  

 

Ved gjennomgang av FAU sine esker på loftet etter møtet, ble det funnet flere 

smågevinster. Det anmodes imidlertid om at hver klassekontakt sprer budskapet på 

sitt trinn vedrørende ønske om flere gevinster.  

 

Et evt. overskudd vil tradisjon tro bli fordelt som følger:  

- 1/3 til årets tv-aksjon,  

- 1/3 til FAU/skoleområdet og  

- 1/3 til et veldedig formål som elevrådet peker ut.  

 

 

Sak 10 Neste års klassekontakter  

Alle dagens representanter står på valg. Det har vært formålstjenlig at noen av 

klassekontaktene fortsetter for å få kontinuitet i arbeidet. Enkelte av dagens FAU 

representanter opplyste at de ønsket å fortsette.  

 

Skolens sekretær får inn navnene på de som er valgt etter hvert som de velges på 

foreldremøtene. Hun setter deretter opp en liste og oversender denne til rektor.  
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Rektor vil sørge for at årets FAU får disse navnene, slik at det kan opprettes en ny 

FAU gruppe på Facebook med disse nye representantene.  

 

 

De enkelte representantene i årets FAU oppfordres til å fortelle aktivt om hva jobben i 

FAU går ut på. 

 

Rektor informerte om at man på nettsiden: www.fug.no kan finne nyttig informasjon 

om vervet som klassekontakt. (Referent: Man kan bl.a. finne en egen film som 

omhandler rollen som «Tillitsvalgt foreldre», hvor bl.a. arbeidet i Foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU) beskrives.) 

 

 

Sak 11 Eventuelt  

 

Renate Grønning tok opp det faktum at foreldre som innehar en 50 % plass på 

sommer SFO ikke selv kan bestemme når timene skal benyttes. Hun har prøvd å ta 

dette opp med skolens SFO-leder, men har fått tilbakemelding om at dette ikke er 

mulig på grunn av at det må være like regler for alle. Dersom man innehar en 50 % 

plass er man tvunget til å bruke disse timene fra kl. 0800 på morgenen. Dersom man 

f.eks. kun ønsker SFO mellom kl. 10 – 14, må man kjøpe en 100 % plass. Dette 

oppleves lite fleksibelt. 

 

Det påpekes at det kan være mange som velger å ikke benytte SFO om sommeren 

nettopp på grunn av dette. Denne sommeren vil SFO være på Goma skolen.   

 

Rektor opplyste at sommer-SFO styres av kommunen, samt at det er SFO-lederne i 

fellesskap som bestemmer tilbudet.  

 

Det ble fremmet forslag om at forholdet tas opp med de andre FAU organene på 

skolene. Sentralt FAU har ikke hatt noe møter dette skoleåret.  

 

Det ble bestemt at Renate beskriver problemet til FAU leder Beate Thy, som 

utarbeider et skriv på vegne av FAU til rektor, som rektor kan ta videre med rette 

vedkommende/organ i kommunen.   

 

Neste FAU-møte avholdes tirsdag 6. juni 2017 kl. 20. Dette skyldes at mandag 5. 

juni er en offentlig fridag.  

 

08.05.2017 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 

http://www.fug.no/

