
FAU-møte Dale skole 4.4.22 

Tid: mandag 4.april 2022 kl. 19.30 

Sted: Personalrommet på Dale skole 

Til stede: Knut Einar Olsen, Hilde Nekstad Neergaard, Ingvild Angvik Hjelmaas, 

Linda Myrset Dønnem, Line Haugerøy, Magne Fiskvik, Sonja Wimpelmann, Ann Kari 

Reiten, Veronica Michelsen, Elise Jacobsen Schalde, Marius Helmersen og Wenche 

Tylden 

 

Sak 1: Godkjenning av referat 

Referat godkjent. 

 

Sak 2: Rektor informerer 

 
Det er ingen spesielle koronarestriksjoner nå, og skolen jobber derfor tilnærmet som 

normalt. Det betyr at vi vil få i gang de normale møtene/treffene igjen etter 

påskeferien. Følgende arrangementer vil bli gjennomført før sommerferien: 

• Klasse-/trinnmøter for alle klasser/trinn. 
• 5. og 7. trinn skal gjennomføre samlingsstund. 
• Skolestarterbesøkene gjennomføres: Infomøte 31. mai, Innskrivingskveld 7. 

juni og Besøksdag 8. juni. 
• 17.mai-arrangement ved 6.trinn.  

Overskuddet etter arrangementet deles likt mellom 6.trinn og FAU. 
• Åpen dag for alle den 2. juni.  

Overskuddet etter arrangementet deles slik:  
1/3 går til TV-aksjonen, 1/3 til veldedige formål som elevrådet bestemmer og 
1/3 til FAU og gode formål for elevene. 

 
Nærmere informasjon er sendt, eller vil bli sendt ut, til de det gjelder. 
  
Spekterundersøkelsen er gjennomført på alle trinn. Elever på 3.-7.trinn har svart på 
et spørreskjema om trivsel og læringsmiljø, mens elevene på 1. og 2. trinn har svart 
på spørsmål under elevsamtale med kontaktlærer. Det er et veldig godt læringsmiljø i 
alle klasser, men det er noe smårusk i de fleste klasser, og alt dette er fulgt opp og 
håndtert av kontaktlærer. Vi har fire §9A-saker, dvs. saker som omhandler elever 
som ikke har det trygt og godt på skolen, og disse elevene (og foreldrene) er godt 
fulgt opp av rektor og kontaktlærer iht. våre rutiner. 
  
Elevrådet har hatt et møte om trafikksaken FAU jobber med, og de kommer til å 
kontakte TK og NRK Møre og Romsdal, for å skape litt blest om 
saken.                                                                                                                             
                                                                                                               
Flere av våre ansatte skal pensjonere seg til sommeren, og rekrutteringsprosess er 
igangsatt. De fleste kontaktlærerne fortsetter med sine klasser, men noen endringer 
vil det bli. Det kommer nærmere informasjon om dette når dette er klart, i 
månedsskiftet april/mai. 



 
Sak 3: Trafikksaken – Krysset nedenfor skolen 
 
 Det har blitt utformet sak på minsak.no, og denne ble sendt ut for underskrift. 
Vi fikk tilstrekkelig med underskrifter, og saken er nå sendt inn for behandling.  

Videre har vi hatt kontakt med kommunen, og de har sendt inn en høring til 
fylkeskommunen vedrørende fartsgrenser. Der har de i tillegg kommet med 
oppfordring om å få en plandelt overgang i krysset. Dette er en støtte til vår sak inn 
mot den fylkeskommunale behandlingen i september.  

Politiet har også bekreftet at skiltingen ikke er tilstrekkelig for å gi bøter rundt 
veikrysset. Fylkeskommunen avventer vedtak fra Statens Vegvesen, så skilt vil bli 
bestilt når dette er på plass. (Det må være skilt på begge sidene av veien for at 
politiet skal kunne bøtelegge bilister som kjører for fort.) De forventer at skiltene er på 
plass før sommerferien.  

Videre jobber elevrådet nå med argumentasjon og skal kontakte TK for å få 
medieoppmerksomhet. Da er det viktig å koble på politi og kommune for å bekrefte at 
veikrysset er farlig.  

Politiet har vært ofte til stede ved krysset den siste tiden. 
  

 
Sak 4: Fotografering – 1. og 7.trinn 
  

Magne Fiskvik fikk i oppdrag å sjekke tilbud fra ulike leverandører.  
Han har tatt kontakt med Engvik ang pris, og de kan dessverre ikke gå mer 

ned i pris. De er dermed litt dyrere enn andre tilbud vi får. Til gjengjeld har foreldrene 
vært fornøyde med bildene, og Engvik ønsker å være fleksible på hvilke størrelser 
etc man kan få på bildene.  
 Lima Foto i Ålesund er billigere, men er ikke like lokale.  
Vedtak: FAU ønsker å fortsette med å bruke Engvik Foto i Kristiansund til 
fotografering.  
 

 

Sak 5: Sykkelsjekk 

 
Kanskje vi kan få noen til å sjekke sykler og godkjenne dem under Åpen dag 

2.juni? Vi kan høre med NAF, politiet og Intersport. 
Marius Helmersen sjekker opp om det er mulig å få til dette.  

 
 

Sak 5: Uteområdet 
 
 Før koronatiden var FAU i gang med et større arbeid for å gjøre mye med 
uteområdet som å bygge en klatreborg. Årets FAU landet på at vi heller ønsket å 
gjøre noe mindre. 

Elevene er i all hovedsak fornøyde med uteområdet, og vi i FAU ønsker derfor 
heller å gjøre små ting for å bedre og ta vare på det vi allerede har. Er det noe 
vedlikehold av området som bør gjøres nå? Trengs det noe maling? Små 
reparasjoner? 

Elevrådet har tidligere sagt at de ønsker: 



- Flere lave turnstenger 
- Ballpumper til alle klasser 
- Små basketballkurver 
- Flere sykkelstativ foran skolen 
- Vedlikehold av klatreborgen 

 
Knut tar kontakt med parkvesenet og sier at FAU er villige til å betale for flere 
turnstenger og basketballkurver om de kan gjøre jobben. Vi setter et tak på 50000kr.  
 

Sak 6: Eventuelt 
 
 Det er en brønn mellom Draget og skolens gapahuk. Den ser ut som en dam, 
og små barn kan bli fristet til å leke i denne. Den er imidlertid ganske dyp (minst 140 
cm) og ikke sikret på noen måte. Denne ligger rett ved siden av der barna går. Slike 
brønner er grunneier sitt ansvar. Rektor hører med grunneier om de kan sikre 
brønnen og oppfordrer dem til å gjøre noe med dette. Om de ikke ønsker å gjøre 
noe, kan vi kontakte kommunen, slik at de kan pålegge grunneier å sikre brønnen.  
 

Neste møte: 2.mai 
 
  


