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Møtereferat FAU møte 03.04.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

FAU leder: Beate O. Thy (3 A)  
Rektor Knut Einar Olsen  
Mariann Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B), Catharina Nålsund (1 C) 
Hilde Storhag (2 A) 
Lill C. Gustad (3 B) 
Øyvind Taknæs (4 A), Siv Eide (4 B) 
Wenche Tylden (5 A), Grete Haug (5 B)  
Mariann Sandvik (6 B) 
Line-Merethe Nordhagen (7 A), Vidar Skoglund (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 06.03.2017 

Referatet ble godkjent uten merknader.  

 

Sak 3 Rektor informerer 

 

Utbygging 

Kommunens nyansatte arkitekt jobber aktivt med utbyggingen og er lydhør i forhold til 

rektors forslag/tilbakemeldinger. Hun er også i dialog med de ansatte på Bekkefaret 

vedr. elevenes og deres behov. Neste år må elever og ansatte forholde seg til tre 

bygg, hvor det tredje bygget er på Bekkefaret.  Arkitekten har gitt tilbakemelding på at 

arealet på skolen er effektivt utnyttet, med andre ord trangt areal.   

 

Rektor var i møte om utbyggingen i slutten av januar. Det ble ikke sagt noe om antatt 

ferdigstillelse på møtet, men i referatet fra møtet er det oppgitt at bygget er forventet 

å være ferdig i august 2018. Rektor mener imidlertid at det er for sent. Bygget må 

være ferdig før sommeren 2018.  

 

Tilsyn 

Kommunelegen har vært på tilsyn ved skolen. Dette med hjemmel i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (barnas arbeidsmiljølov). 

Skolen har fått to avvik, hvor skolen har fått frist til 1. juni d.å. for å komme med en 

uttalelse:  

1. Uakseptabelt CO2-nivå og dårlig luftutskiftning i klasserom 

Dette er et kjent problem for skolen/FAU. 

Det vil komme nytt ventilasjonsanlegg i det nye tilbygget, slik at 

ventilasjonsanlegget og utbyggingen kan gå som to uavhengige prosjekt.  

2. Ikke tilfredsstillende avtalt ansvarsfordeling mellom rektor og skoleeier 

(Eiendomsdrift) 

Rektor opplyser at det var dårlig kommunikasjon mellom Eiendomsdrift og 

rektor tidligere, men at situasjonen nå har bedret seg.   
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Skolen har i tillegg fått to merknader ved tilsynet:  

1. Underrapportering av avvik 

Rektor har opplyst at det er underrapportering av avvik etter at man har gått 

over fra innrapportering skriftlig til innrapportering digitalt.  

Kommuneoverlegen mener at det bør være bedre opplæring.  

Rektor anser at det er gitt tilstrekkelig opplæring. Det er bl.a. laget egen rutine 

for hvordan en skal fylle ut avviksrapporten elektronisk.  

2. Vaskehøyde og allergener 

Noen rom er utfordrende ifht takhøyde og lamper som henger ned fra taket. 

Det har til tider vært dårlig vasking. 

Rektor har ønsket en plan for vasking også i høyden.  

Kommunen har et ambulerende team som gjør den slags arbeid.  

Rektor har bedt Eiendomsdrift om å sende sine svar til denne merknaden.  

 

Skolen har fått frist til 1. juni d.å. med å gi svar på avvikene. Skolens svar på tilsynet 

er mest sannsynlig klart til utgangen av mai. Dette er imidlertid avhengig av når 

svarene fra eiendomsdrift foreligger.   

 

FAU-leder Beate Thy påpeker at ventilasjonsanlegget var lovet ferdigstilt våren 2017.  

Rektor tviler på at ventilasjonsanlegget vil være klart før ferien. FAU leder vil sende 

purring til eiendomsdrift. 

 

Mobbeundersøkelse 4-7. trinn   

Skolen har gjennomført en mobbeundersøkelse på 4.-7. trinn. Undersøkelsen har 

avdekket mobbing på alle trinn. Alt skal nå være ryddet opp i. Alle foreldre av både 

mobbere og de som har blitt mobbet har blitt varslet.  

 

Dette er en Specter-undersøkelse, som de ansatte har fått opplæring i å bruke. Det 

spesielle med undersøkelsen er at den ikke er anonym. Ingen skal møte forberedt til 

undersøkelsen. Elevene blir spurt direkte spørsmål, f.eks. om eleven vet om noen 

som har blitt mobbet på trinnet etter juleferien og evt. hvem. Et annet spørsmål som 

eleven må besvare er om eleven vet om noen som mobber, evt. hvem. Det er altså 

snakk om direkte navngivning av både elever som mobber og elever som blir 

mobbet.  

 

På et trinn var det mange elever som sa et en gutt ble mobbet, mens gutten selv 

benektet det. Foreldrene er godt orientert om situasjonen.  

 

Det ble etterspurt hva skolen gjør når mobbing blir avdekket. Øyvind Taknæs 

informerte om at på 4. trinnet ble alle jenteneforeldre invitert til et møte, hvor det ble 

orientert om at det har foregått mobbing av en spesifikk jente.  

 

Rektor opplyste at når mobbing avdekkes, foretas det først individuelle samtaler med 

hver enkelt elev, f.eks. av den eleven som navngir at en elev mobber og hvem 

han/hun mobbet. Deretter foretas det samtaler med den som mobber og den som blir 

mobbet.  Foreldrene til de berørte blir orientert.  Oppfølgningen kan være variabel i 

tid. Så lenge det er behov får partene oppfølgning.  
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PPTs veiledningsteam har også vært benyttet.   

 

Noen av sakene viser seg å være krangling, ikke mobbing. Dette til tross for at 

elevene før de starter undersøkelsen fikk en forklaring av læreren sin på hva 

mobbing er. Undersøkelsen ble gjennomført i likt tempo i klassen, lærer viste 

spørsmålene på tavla og elevene svarte samtidig på de ulike spørsmålene.  

 

Det er meningen at dette skal bli en årlig undersøkelse. Til neste skoleår skal 

undersøkelsen foretas etter høstferien. 

 

På 1-3. trinn gjennomføres det elevsamtaler, hvor det er plukket ut enkelte spørsmål 

fra Specter-undersøkelsen.   

 

FAU minner om at det er vi foreldrene som har ansvar for å følge med på det som 

skjer på sosiale medier. Problemet viser seg gjerne først på skolen.  

 

Nyansettelser  

- Ansatt ny inspektør - Aina Aarøe. Hun er spesialpedagog fra Frei barneskole, 

hvor hun nå har 2. klasse. Hun har erfaring som både vanlig lærer, fra PPT 

tjenesten og som spesialpedagog på en forsterket skole i Oslo.  

- Eirik Wiik Rikardsen tilbake som 100 % lærer. 

- Vibeke E. Johansen og Kjell Arne Gøranson, som i dag jobber som årsvikarer 

på skolen, har begge fått jobb som 100 % fast lærer.  

- Edward Eikrem Jensen har fått ca. 60 % årsvikariat som lærer.  

- Assistenter: Skolen har et stort behov for flere, men får ikke lov å ansette noen 

nå. Dette skyldes at kommunen har overtallighet i noen barnehager. Disse kan 

bli overført til Dale barneskole.  

 

Overskudd 2016 

I regnskapet har skolen et overskudd på kr 258.000. Rektor mener imidlertid at 

overskuddet er kr 178.000 høyere, da det er foretatt en dobbelbetaling av en regning 

både av skolen selv og dataavdelingen. Egentlig et overskudd på over kr 400.000,-. 

Skolen får bare kr 195.000,- overført til neste års budsjett. 

 

Oppussing 

Alle klasserom er nå pusset opp.  

 

Budsjett for neste år  

Budsjett er økt med kr 1,2 millioner siden skolen fikk det, noe som er gledelig.   

Rektor mener at vi trenger det, fordi høsten blir kostbar, og 2018 blir enda mer 

kostbar pga. helårsvirkning av at Dale barneskole skal bli en forsterket skole.  

 

Radonmåling 

Eksternt firma, Radonor AS, er leid inn av kommunen for å kvalitetssikre kommunens 

radonmålinger. Selskapet skal ta sine egne målinger parallelt med kommunens 

målinger.  
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Sak 4 Registrering av Vipps 

Mariann Gjertsen har begynte med registreringen. FAUs kontonummer må imidlertid 

knyttes til stiftelsens organisasjonsnummer før Vipps-registreringen kan gjøres ferdig.  

Rektor og Vidar Skoglund har disposisjonsrett til FAU-kontoen hos Sparebank 1 

Nordvest.  Nummeret må knyttes til stiftelsen i Brønnøysundregisteret. Vidar 

Skoglund tar jobben.  

 

Sak 5 Økonomisituasjonen til FAU 

Lik status som tidligere - kr 37405,22 

 

Det ble stilt spørsmål om bruk av deler av beløpet.  Et forslag var innkjøp av nye 

utebenker. De skolen har kjøpt inn koster ca. kr 5.500 inkl. mva. fra Varde AS. Rektor 

opplyste at det er kommet ønske fra elevrådet om sjakkspill med store brikker. 

Mariann Gjertsen vil sjekke pris på utendørs sjakkspill til neste møte. 

 

Sak 6 Trafikksikkerheten 

Rolf Magne Hansen, som skulle sjekke priser på lys, ikke til stede. Saken utsettes til 

neste møte.  

 

Sak 7 Åpen dag 23. mai 

Alle klasser skal nå ha blitt informert.  

FAU oppfordrer igjen til at foreldre bidrar med gevinster.  

  

Sak 8 Innmeldt sak – skifte av kontaktlærere for barn 

En far på kommende 4. trinn har meldt inn saken. Han har bedt om en tilbakemelding 

på hvilke retningslinjer som følges og hvordan disse håndteres. I tillegg ønsket han 

en tilbakemelding på hvor mange kontaktlærere det er akseptabelt at en klasse har i 

løpet av 7 år.   

 

Rektor synes det er uheldig at en noen av elevene i klassen vil oppleve å ha 4 

kontaktlærere på 4 år.  

Det er normalt med 2-3 kontaktlærere i løpet av barneskolen.  

Når en kontaktlærer sier opp jobben sin, er rektor imidlertid tvunget til å sette inn en 

ny lærer. Når et trinn går fra å være tredelt til å bli todelt, medfører det at en del av 

elevene får ny lærer. Det kan være ulike årsaker til at en lærer slutter som 

kontaktlærer. Noen lærere ved skolen er utdannet førskolelærere og kan kun være 

kontaktlærer fra 1.-4. trinn. Hvert år må rektor ta en totalvurdering av hva som er den 

beste løsningen for skolen totalt sett. Dette er et problem som vil oppstå på nytt igjen.  

 

Det ble av foreldrerepresentant for det kommende 4. trinnet presisert at trinnet 

ønsket kun å få forståelse for prosessen med valg av kontaktlærere. Trinnet forstår at 

det er et større bilde.  Det er ingenting som går på den valgte læreren.  

 

FAU mener at det er viktig at vi foreldre framsnakker lærerne før et evt. lærerbytte.  
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Sak 9 Forberede valgkomité for neste års FAU 

Hvert enkelt trinn må nå foreslå neste års FAU-representanter, slik at FAU på siste 

møte kan ha valg ifht de enkelte vervene.    

 

Under dette punktet ble foreldrekontaktens rolle diskutert inngående. Flere 

representanter har dårlig samvittighet for at de ikke har fått arrangert flere sosiale 

aktiviteter på sitt trinn.    

 

Et forslag som ble gitt var at den foreldrekontakten som ikke var FAU representant 

hadde hovedansvaret for å finne på sosiale aktiviteter på trinnet. Et annet forslag 

som ble gitt var at man på høstens første foreldremøte lager foreldregrupper, hvor 

hver gruppe får ansvaret for å arrangere en sosial aktivitet for elevene pr. kvartal. En 

person i gruppen pekes ut som hovedansvarlig.   

 

For øvrig foreslås det at aktivitetene gjøres enklest mulig. Rektor opplyser at det er 

mulig å låne lokaler på skolen gratis.  

 

Andre forslag er å låne SFO og arrangere kveldsmat (hvor det enten kjøpes inn mat 

eller hvert barn ved foreldrene tar med seg en rett), låne skolekjøkken for felles 

baking før jul, arrangere disko eller brettspillkveld på mediateket.  Et annet forslag er 

å legge ut på trinnets facebook gruppe om f.eks. fellestur på Kvernberget. 

Mulighetene er mange.  

 

Sak 10 Arrangement 17. mai 

Øyvind Taknæs informerte. Komiéen har hatt et møte og skal ha et nytt møte tirsdag 

4. april. Trinnet har kommet godt i gang, flere er kommet inn i komitéen og man har 

fått inn mange gaver. Taknæs har lest seg opp på erfaringspermen, som er veldig 

nyttig.  Forslag om å henge opp plakater om skolearrangementet på butikkene og 

barnehagene tidligst mulig.   

 

Sak 11 Eventuelt 

Ny runde med søppelanlegg 

FAU leder Beate Thy informerte om at det har vært stor aktivitet på e-post fra 

velforeningene på Dale i forbindelse med den nye aksjonsgruppa som jobber med å 

få avfallsanlegget bort fra sentrum. Det ble presisert at den nye aksjonsgruppen 

ønsker utredning om alternativ plassering av avfallsanlegget ifht til Pilotveien og 

Hagelin. Enn så lenge forholder vi oss til vedtaket som står. 

 

Spisetid 

Lina E. Pettersen opplyste at det har vært diskusjon på 6. trinnet om den tiden 

elevene har til disposisjon for å spise. Det er flere foreldre som oppgir at deres barn 

mener at de har for kort tid til å spise.  Det ble bedt om tilbakemelding fra rektor.  

 

Rektor opplyste at skolen har et ekstra kvarter som kalles mattid i løpet av 

skoledagen, slik at skoledagen er 15 minutter lengre på Dale enn på andre skoler.  

Det er lærerne som vurderer om klassen skal ha 15 minutt eller 30 minutt til spising. 

På 1. trinnet har alle klassene 30 minutters spisetid. Tidsbruken synker etter hvert 
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som de kommer oppover i skolen, lærerne vurderer hvor mye tid klassen trenger til 

spising. Spisetiden er i tidsrommet kl. 11.00-11.15, men starter altså gjerne litt før.  

 

FAU mener at kontaktlærer bør kontaktes når eleven til stadighet kommer hjem med 

full matboks.   

 

 

Neste FAU møte avholdes 8. mai 2017. 

 

05.04.2017 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 


