
Referat fra FAU-møte mandag 3. Oktober 2022 klokka 19.30-21.00   
  

Til stede: Gunvor Mogstad Gravvold (1B), Andre Sylthe (2A), Line Iren Haugerøy (2B), Magnus 
Roksvaag Kalvø (2C), Kirsti Wenaas (3A), Kristian Hansen Juvik (3B), Magne Fiskvik (4A), Ragnar 
Røbech (5A), Svein B. Dahl (6B), Linda Myrset Dønnem (7A), Marius G. Helmersen (7B) og Lene 
Rundfloen (7C) og Knut Einar Olsen (Rektor).  

 
Ikke til stede: Bente Johansen (5B), Tina Mari Henden (5C), Stine M. E. Hol (4B), Martin Melland (1A) 
og Tor Erik Brevik (6A). 

 

 

  
Saker:  
 

1. Lekepatrulje: Skolen er med på Lekepatruljen, et lekeprogram der utvalgte elever er 
Lekeledere. Dette ble satt på vent pga. koronaen, men nå planlegges det oppstart av 
Lekepatruljen igjen f.o.m. uke 42. Dale barneskole har de siste ti årene lagt til rette for ulike 
organiserte leker i 11-friminuttene, ledet av egne lekeledere blant elevene, og dette er veldig 
populært. Vi ønsker å skape et miljø med masse lek og bevegelse i friminuttene, for alle barn 
på tvers av klassetrinn, slik at dette gir oss et bedre sosialt fellesskap på skolen. Barnas bedre 
fysiske trivsel gir en roligere hverdag, færre konflikter og de forskjellige klassetrinn har 
mulighet for å komme tettere på hverandre og danne nye sosiale relasjoner gjennom glede 
og fysisk utfoldelse. Med et forbedret leke- og bevegelsesmiljø på skolen, vil det være mulig å 
dra inn de litt ensomme eller inaktive barna. Det kan bidra til at flere barn på skolen trives 
bedre fysisk så vel som sosialt. 
 

 
2. Uteområde: Lekeplassutstyret, tre basketballkurver på ei stang + voltestenger, som er bestilt 

fra Søve, er ankommet skolen. Parkvesenet skal sette det opp, men de vet ikke når de kan 
gjøre det ennå. 
 
 

3. Kristiansund kommune har begynt å planlegge ny gangvei fra Draget til skolen. Den er tenkt å 
gå sjøveien fra Draget og opp til skolen. Ikke noe tidsaspekt her foreløpig.  
 
 

4. Det har vært møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget i dag: 
Referat fra dette vil komme på hjemmesiden. Saker som blant annet ble tatt opp fra 
elevrådet der var;  
 

- Ønske om flere skoleballer. 
- Ønsker om flere arrangement for elevene, typ disko. Rektor skal invitere 

sosialministre til møte hvor dette følges opp. 
- Gå til skoleaksjon – elevråd ønsker å få så mange som mulig til å gå eller sykle til 

skolen. Lærere, elever, foreldre og FAU må oppfordres til å være med å tenke 
hvordan vi kan få til dette. Konkurranse? FAU stille opp med premie? Vinn-vinn 
situasjon som vil kunne føre til mindre trafikk fra veikrysset og opp til skolen.  
 

Det vil bli et nytt SU-møte før jul da de har flere saker som de ønsker skal følges litt tettere 
opp.  
 
 



 
Vi glemte å velge en vararepresentant fra FAU til SU/SMU forrige møte – dette gjøres i dag. 
- Kristian Hansen Juvik. 
 
 

5. Elevene på 5.trinn har nettopp gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Vi 
har ikke fått noen resultater ennå, men både elever og foreldre vil få tilbakemeldinger på 
hvordan det har gått på prøvene. Skolen bruker resultatene til å følge opp den enkelte elev, 
og til å forbedre undervisningen på områder som evt. peker seg ut. Elevene vil få 
«karakterene» 1, 2 eller 3, der 3 er best. 25 % av elevene i Norge vil få 1, 50 % vil få 2 og 25 % 
vil få 3. FAU vil bli orientert om skolens samlete resultat. 
 
 

6. Elevene på 3.trinn skal straks gjennomføre sentralgitte kartleggingsprøver i lesing og regning. 
Disse prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i 
løpet av de første skoleårene. Til våren skal 1.trinn gjennomføre kartleggingsprøver i lesing 
og regning. 
 
 

7. Trafikksaker:  
 

- Fylkeskommunen (Samferdselsutvalget) bevilger 1,5 millioner til trafikksikring på 
Dale (ABC-veien og Gløsvågveien nedenfor Dale Barneskole).  Tegninger eller 
konkrete planer for utbedring er ikke klart.  
 

- FAU er i dialog med busselskap angående mulighet for å legge om bussrutene i det 
mest kritiske tidsrommet på morgenen (08.00-08.30). Det er fremmet et ønske fra 
FAU om å legge bussruta for Dale-bussene via Torvhaugan i denne tidsperioden da 
dette vil redusere antallet av myke trafikanter betydelig i gangfeltet ved skolen. De 
er derfor blitt oppfordret til å se på busstider og passasjermengder – og vil komme 
tilbake til FAU om aktuelle tiltak på dette området ila høsten. 

 

- Utbedring av krysset i Kremleveien/Kantarellen – Kristian Hansen Juvik melder seg på 
vegne av FAU til å se på saken og evt kontakte kommunen med spørsmål rundt dette 
krysset.  
 

 

 
8.  Århjul: 

Ønske om å komme tilbake til aktivitetsnivå som før C19. 
Planlagte aktiviteter er: 
 

- Åpen dag (torsdag 8.juni 2023) 
- 17.Mai (6.Trinn arrangerer og samler inn gevinster) 
- Nissemarsj (sosialministere arrangerer) 

 
Rektor skal, som nevnt tidligere, kalle sosialministere inn til møte hvor disse og andre 
aktiviteter (eksempelvis diskotek) kan planlegges. 
 
Slike arrangement gir god fortjeneste til skolen og det ble nevnt at i fjor gav 17.mai et 
overskudd på 30 000 (fordelt mellom arrangerende klasse og FAU) og Åpen dag et overskudd 



på 70 000 (delt mellom elevråd, tv-aksjon og FAU). 
 
 

9. Skoleøkonomi: Diskuterer bevilgningstall. Elevtallet ved Dale barneskole går pdd ned og 
forbruket forventes deretter å reduseres. Dale er en bydel i stor vekst hvor det bygges ut, 
samt generasjonsutbytte i eldre byggefelt. Viktig å være på ballen her og blant annet følge 
med om elevtall virkelig er synkende fremover for vår skole, sammenlignet med andre 
byskoler. Det kommunale budsjettet avgjøres i desember – og representant for det 
kommunale foreldreutvalget (Gunvor Mogstad Gravvold) utfordres til å sjekke opp rundt 
budsjett og økonomi.  

 

 

10. Hva ønsker vi i FAU å prioritere å jobbe med: 
Ikke landet her enda, tar det med videre til neste møte.  
 
 

11. Søknad fra Elevrådet: Klasseballer. 
Elevrådet har fremmet et ønske om å få støtte til 10 basketballer, 13 stikkbakker og 16 
fotballer. De har i SU-møte blitt bedt om å hente inn en prisantydning. Per i dag har FAU 
92 000,- på konto - og det blir enstemmig bestemt at dette ønsket skal innvilges. 
 
 

12. 17.mai – Skal vi gå for pokal i år?  
Det tas opp om vi skal satse ekstra på 17.Mai-toget til neste år eller ikke. Trommer? Tema for 
klassene? Vi går en runde rundt bordet for meninger og flertallet sier seg positive, så lenge 
det er noe som vil engasjere elevene og eventuelle kostnader ikke blir så store at de kunne 
blitt brukt til noe mer fornuftig. For at det skal være gjennomførbart må evt lærere, elever og 
foreldre engasjeres.  
 

   
 

 

  
Kristiansund 03.10.2022  
Kirsti Wenaas 


