
 

Referat FAU møte 05.02.2018 – Dale barneskole 

Tilstede: 

 

Leder Beate O. Thy (4A)  

Rektor Knut Einar Olsen 

Thomas Aas (1A), Hanne Meek (1B) 

Mariann M. Gjertsen (2A), Maria Morch (2B), Helene Teilgård (2C) 

Øyvind Taknæs (3A), Thomas Edøy (3B) 

Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 

Ann-Kristin Furnes (6A), Grethe K. Neergaard (6B)  

Gunn Eva Naas (7B) 

Referent Lina Ersvik  Pettersen (7A) 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Godkjent uten merknader 

 

2. Godkjenning av referat fra siste FAU-møte, 8. januar.  

Godkjent med presisering post 9: Thomas Aas vil utarbeide et utkast til 

rollebeskrivelse for klassenes foreldrekontakt og klassenes arrangementsansvarlig, 

der arrangementsplanleggingen blir flyttet ut av FAU-møtene til en egen 

arrangementskomité.  

 

3. Innmelding av saker til eventuelt.  

Det var ikke meldt inn saker, men rektor fremmet forslag om å ta opp om FAU bør 

lage retningslinjer for bruk av trinnenes facebook-grupper.  

 

4. Rektor informerer  

Klatreborg 

Rektor informerte om at klatreborgen har vært stengt pga en ulykke. Frost skaper 

hard bakke. Årsaken til ulykken var at to elever balanserte på rammen øverst på 

klatreborgen, hvor den ene falt ned og landet på hodet. Eleven ble lagt inn på 

sykehus.  Klatreborgen er nå åpnet igjen til tross for at det fortsatt er hardt på 

bakken.  

 

Etter ulykken er det blitt kommunisert ut til elevene at det ikke er lov å klatre på 

taket og balansere på toppen av klatreborgen.  

 

En FAU representant har fått spørsmål om hvorfor klatreborgen ikke er stengt når 

bakken under er islagt.  

 

Rektor ønsket FAU sitt syn på evt. stenging av klatreborgene. Dette ble diskutert. 

Etter diskusjonen konkluderte rektor at han heretter vil vurdere å stenge begge 

klatreborgene når bakken under er islagt. I tillegg vil det sannsynligvis bli innført at 

ansatte på inspeksjon vil få ansvar for enkelte apparater for å sikre at de ikke er 

skadet og at både de og områdene rundt er i forsvarlig stand til lek.  

 

 



 

Brøyting/strøing 

Rektor har mottatt mange klager vedrørende brøyting/strøing. På en dag ble tre 

elever ved Nordlandet barneskole kjørt til legevakten pga fall på is. På bakgrunn av 

dette hadde kommunens avdelinger Kommunalteknikk, Eiendomsdrift og Legetjenesten et 

møte for å diskutere problemet. På dette møtet konkluderte man med at Kommunalteknikk 

skal endre sine rutiner mht. til brøyting, ved at de etter første runde om morgenen tar unna 

det verste, for så å komme tilbake senere på dagen for å brøyte grundigere. Dette må de 

gjøre i samarbeid med skolenes ledelser, slik at det ikke går ut over sikkerheten til barna. 

Eiendomsdrift vil sørge for at vaktmesterne på de respektive skolene får nødvendig utstyr til å 

hjelpe til i forhold til å frese/strø noe mer i påvente av at mannskapet fra Kommunalteknikk 

skal komme tilbake. Det vil bli ekstra fokus på Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole 

(forsterkete skoler). 

 

Kommunalteknikk har ansvar for brøyting/strøing på gangstien i ABC veien og 

gangstien fra Dalefeltet og bort til skoleplanen. Alle foreldre oppfordres til å bruke 

chattetjenesten med servicetorget, dersom de ønsker å klage på manglende strøing 

eller brøyting.  

 

Nye radionmålinger:  

Rektor informerte om at det vil bli foretatt ny måling av radion ved skolen over en 

åtte ukers periode i uke 4-12. Rektor vil informere FAU etter hvert som han mottar 

informasjon.   

 

Bevilling gangsti: 

Rektor informerte om at han har vært i kontakt med assisterende rådmann Per 

Sverre Ersvik. Kommunen har besluttet å innvilge kr 100.000 til gangstien fra 

Dahlehallen opp til skolen. Det vil være snakk om en enkel sti hvor det ikke er behov 

for teknisk utstyr ved opparbeidingen. Parksjefen Kinga Burda og Kommunalteknikk 

v/Taraldsen vil arbeide med saken videre.   

 

5. Kvalitetsplan for SFO. Innspill fra foreldrene i 1-4. trinn.  

Det er mottatt få tilbakemeldinger fra foreldre på de aktuelle trinnene. FAU vurdere at 

dette kan indikere at foreldrene er fornøyd med SFO.  

En tilbakemelding er at det er veldig positivt og velkomment med aktiviteter i SFO-

tiden. For tiden er det tilbud om bryting i regi av KAK. Det opplyses at det er det 

samme hvilken aktivitet som tilbys, bare barna får drive på med noe sammen. Det er 

ønskelig med flere konkrete aktiviteter, både sport og kulturelle aktiviteter.  

FAU representant Thomas Aas kan undersøke muligheten for å få til kurs med 

programmering.  

 

Digitalt meldingssystem mellom SFO og hjemmet er positivt mottatt.  

 

Rektor ønsker tilbakemelding på e-post fra de klassekontaktene som har mottatt 

innspill.  

 

6. FAUs økonomiske status. 

Det er ingen endring i økonomien. Det må undersøkes hva som er skjedd i forhold til 

innkjøp av sjakkspill til uteområdet.  

 



7. Gangstien – status 

Lina Ersvik Pettersen informerte. Lyktestolpe med lysarmatur og lysarmatur på 

Dahlehallen er kommet opp. Dessverre er det et parti helt øverst som ikke blir lyst 

opp som ønsket.  Lina vil kontakte West Elektro med forespørsel om hvordan dette 

kan løses på en god måte.  Det ble også fremmet forslag om at man tar kontakt med 

kommunalteknikk om oppsett av en ny stolpe med lysarmatur på oversiden av stien 

mot at stien blir gruset opp på dugnad av skolens foreldre.   

 

8. Utkast til rollebeskrivelse for klassens foreldrekontakt og sosialansvarlig   

Thomas Aas har lagt frem utkast til de beskrivelse av rollene for foreldrekontakt og  

sosialansvarlig, samt FAU og arrangementskomite.   

Enighet om det bør velges en egen leder for arrangementskomiteen, som også sitter i 

FAU. Videre enighet om at man ikke trenger noe vara til FAU representantene, da det 

bl.a. er vanskelig for varaen å få kontinuitet/forståelse for hva FAU arbeider med.  

      

     Det bør utarbeides rammer/mandat for arrangementskomiteen. Øyvind Taknæs  

     utarbeider dette. Videre vil Maria Morch undersøke med Bjerkelund skole om hvordan  

     de har organisert seg.   

 

Enighet om at det bør utarbeides en powerpoint-presentasjon for promotering av FAU 

og arbeidet som gjøres i FAU.  Lina lager en tråd på FAU sin facebook-gruppe, hvor 

alle representantene kan gi tilbakemelding på hva de mener bør være med i en 

presentasjon.  Thomas Aas har påtatt seg å lage powerpoint presentasjonen. 

Det foreslås at powerpoint-presentasjonen og rollebeskrivelsene sendes ut og tas opp 

på trinnmøtene før sommerferien, før valg av neste års foreldrerepresentanter.  

9. Eventuelt 

Rektor har mottatt innspill om at FAU bør utarbeide retningslinjer for hva som kan og 

bør distribueres på trinnenes lukkede Facebook sider.  FAU diskuterte saken på 

generelt grunnlag. Det anses vanskelig for FAU å lage retningslinjer. FAU oppfordrer 

imidlertid alle til å utvise nettvett.  

 

Møte ble avsluttet ca. kl. 2115.   

Neste møte: mandag 5. mars 2018  

 

05.02.2018 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 


