
Referat fra FAU-møte mandag 07. November 2022 klokka 19.30-21.00   
  

Til stede: Gunvor Mogstad Gravvold (1B), Andre Sylthe (2A), Kirsti Wenaas (3A), Kristian Hansen Juvik 
(3B), Magne Fiskvik (4A), Linda Myrset Dønnem (7A), Marius G. Helmersen (7B) Bente Johansen (5B), 
Tina Mari Henden (5C), Stine M. E. Hol (4B), Martin Melland (1A), Siv Agnete Kristiansen (6A) og Knut 
Einar Olsen (Rektor).  

 
Ikke til stede: Magnus Roksvaag Kalvø (2C), Line Iren Haugerøy (2B), Ragnar Røbech (5A), Svein B. 
Dahl (6B) og Lene Rundfloen (7C). 

 

 

  
Saker:  
 

1. Ny SFO-koordinator fra 1. Februar 2023 – Espen Nilsson. Han er utdannet barnehagelærer og 
har mange års erfaring fra blant annet Dale Barnehage.  
 

 
2. Elevrådet har bestilt 15 stk. softballer og 10 stk. basketballer. Vi har nettopp fått fotballer til 

alle klasser og SFO i gave fra KBK/NEAS, så derfor er det ikke behov for å kjøpe det. Fakturaen 
kommer på 5.128, - inkl. mva. 
 
 

3. BlimE: På fredag skal hele skolen danse BlimE-dansen sammen i kunstgresshallen. BlimE er 
NRK Supers årlige vennskapskampanje, og BlimE-dansen er en del av et 
undervisningsopplegg de har utarbeidet. Om ønskelig finner dere mer informasjon på NRK 
Super.  
 

 
4. Skolen er blitt kontaktet av en italiensk skole, som ønsker å besøke oss for å lære mer om 

uteskole. 17. – 21. April 2023 vil det derfor komme 18 elever i alderen 10-12 år og fem 
lærere. Rektor Knut har hatt et første nettmøte med deres «Erasmus+ ambassadør». Det blir 
sannsynligvis Dales 6. trinn som blir vertskap for de tilreisende. De skal ha nytt møte i 
desember.  
 
 

5. Nasjonale prøver for 5. trinn. Skolen er godt fornøyde med årets resultater. Elevene og de 
foresatte vil få tilbakemeldinger på hvordan den enkelte elev har gjort det. Lærerne vurderer 
om det er noen områder det bør fokuseres på fremover. Det er ennå ikke mulig å 
sammenligne seg med andre skoler/kommuner, men landsgjennomsnittet settes alltid til 2. 
Senere vil vi få en mer nøyaktig vekting, som sier mer presist hvordan vi som skole har scoret. 
En 2-er kan for eksempel være mer nær 1 eller 3, og både 1-ere og 3-ere kan være nær 2. 
Man finner informasjon om hvordan vi kan følge opp elevene på m.m. på 
Utdanningsdirektoratets nettsider. 
 
Her er oversikten over årets resultater (4 elever er fritatt): 
 

Nivå/Fag 1 2 3 Gjennomsnitt 

Engelsk 7 24 23 2,3 

Norsk lesing 7 30 16 2,2 

Regning 7 31 15 2,2 

http://nrksuper.no/
http://nrksuper.no/
http://udir.no/


Tidligere har Dale barneskole scoret signifikant bedre enn landssnittet i både norsk lesing og 
matte. Mens i engelsk har vi ligget på landsgjennomsnittet. 
 
 

6. 17. Mai: 
 
Rektor har fått positiv respons fra lærere rundt det å gjøre noe ekstra for årets 17. Mai-tog.  
Siden vi er avhengige av å ha minst to foreldre per trinn med i planleggingen og utføringen, 
så blir det bestemt at vi skal sjekke engasjementet blant foreldrene. Det vil først bli luftet på 
facebook - og ved god nok oppslutning inviteres det til et «17.Mai-møte» i forkant av neste 
FAU-møte --> 5. Desember kl 18. 
 
FAU er villige til å sette av en pott til dette formålet med budsjettramme på 20.000, - og ser 
på det som en engangsinvestering som kan benyttes av skolen i mange år fremover. 
 
Stine Hol lager forslag til standardtekst til facebookgruppene for trinnene. 

 
 
 

7. Trafikksaker: 
 

- Fylkeskommunen opplyser om at en buss nå har blitt rutet oppom Torvhaugan fra 
31. Oktober. Den vil gå kl. 08.08 på Torvhaugan og skal kunne ta unna både elever fra 
både ungdomsskole og videregrende.  

 
- Gå-til-skolen-aksjonen: Tas opp neste møte. 

 

- Trafikkpatrulje: FAU har kommet frem til at vi ønsker å endre praksis for nåværende 
trafikkpatrulje i takt med Trygg Trafikks anbefalinger (link). De mener at barn ikke 
kan ha ansvar for sikkerheten til andre barn- og at det er de voksne som har dette 
ansvaret. Det vil si skoleeier (kommunen) og skolen, i samarbeid med elevenes 
foreldre.  

 
FAU ønsker å snarlig ta barna ut av trafikkpatrulje, og heller la foreldre ta denne 
oppgaven. Vi har satt en frist frem til endring på 2 uker, slik at skolen rekker å nå ut 
til foreldre via Visma og ukeplaner, samt FAU i fb-grupper for nabolag og lignende. 
Det er foreslått å fordele alle vaktene på foreldrene, og oppmuntre til å bytte innad 
hvis vaktene ikke skulle passe. Det er gjennomsnittlig snakk om 1 vakt per foreldre på 
et år. 
 
Det finnes p.d.d ikke en prosedyre nedskrevet for trafikkpatrulje. Rektor tar kontakt 
med Allanengen skole (som nå har samme type foreldrestyrttrafikkpatrulje som vi 
ønsker å ha) for å høre hvordan deres prosedyre er. Videre skisserer han et forslag til 
prosedyre som sendes ut på mail til «høring» i FAU. Hvis noen har innspill eller 
kommentarer til denne, er det ønskelig at vi bruker «svar til alle» slik at alle ser 
innspillene og kan kommentere. 
 
Marius Helmersen tar kontakt med Trygg Trafikk for å invitere dem på «befaring» i 
det aktuelle krysset en morgen, samt invitere til neste FAU-møte. De kan være til god 
hjelp i prosessen og for innspill til ny prosedyre. 
 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/skolepatrulje/


- Utbedring av krysset i Kremleveien/Kantarellen – Kristian Hansen Juvik har sendt 
mail til kommunen. 
 

 
 
 

8. Rektor har hatt møte med sosialministrene. Nissefest blir tirsdag 6. Desember kl. 18.00. Det 
er blitt bestemt at arrangementet skal være gratis, samtidig som det vil bli oppgitt Vippsnr til 
FAU hvor foreldre som ønsker/kan har lov til å vippse en symbolsk og valgfri sum. Denne 
inntekten går til FAU hvor pengene utelukkende går til elevformål ved Dale Barneskole. Det 
vil ikke bli grøtservering ved årets Nissefest, men Nissen kommer på besøk med en liten 
overraskelse til de påmeldte barna. 
 
Når det gjelder Vipps-innbetalinger, så vil det bli skrevet i arrangementet at det ikke er 
ønskelig at det kommenteres under hvem som vippser hva for hvem o.l. Vi er takknemlige for 
bidrag, men det skal ikke komme frem hvem som velger å gi og ikke. 
 
Neste møte med sosialministrene vil bli 9. Januar 2023 og vil omhandle «Diskotek». 

 
 
 

 

  
Kristiansund 07.11.2022  
Kirsti Wenaas 


