
Referat fra FAU-møte Dale barneskole 07.03.2022 

 

Tid: mandag 7. mars 2022 kl. 19.30 

Sted: Skolens personalrom 

Til stede: Hilde N. Neergaard, Linda M. Dønnem, Magne Fiskvik, Sonja 

Wimpelmann, Maria J. Waage, Mathilde S. Sivertsen, Veronica 

Michelsen, Ingvild A. Hjelmaas og Knut E. Olsen 

 

Sak 1: Godkjenning av møtereferat 

Referat godkjent. 

 

Sak 2: Rektor informerer 

Koronasituasjonen har preget hverdagen vår, men vi har greid å holde 

skole og SFO åpen hver dag og i hele åpningstiden, selv om vi har vært 

oppe i 40 % fravær blant ansatte enkelte dager. Vi har gjort alt vi kan for 

å holde åpent, fordi vi vet at skole og SFO er viktig både for elever og 

foreldre (og foreldrenes arbeidsplasser). De ansatte fortjener skryt, for å 

ha vist stor velvilje og en løsningsorientert innstilling. 

Siden det er mye smitte i kommunen, har vi lagt samlingsstunder og 

lignende på is frem til påske, men vi håper hverdagen begynner å bli mer 

normalisert etter påskeferien. Vi tar sikte på å få gjennomført 17. 

maiarrangement (ansvar: foreldre og elever på 6.trinn). Videre ønsker vi 

å få arrangert Åpen dag (aksjonsdag på kveldstid arrangert av elevene 

og lærerne) i mai/juni, og vi regner med at vi får til de gode 

møtepunktene for skolestarterne og deres foreldre i mai/juni 

(innskrivingskveld, foreldremøte og skolebesøk der barna får møte 

klassekamerater, kontaktlærer og faddere). 

«Sosialministrene» trenger ikke å gjennomføre noen fellesarrangement 

før sommerferien, men de oppfordres til å få til en fin sommeravslutning 

for trinnet sitt. 

 

Sak 3: Skolefoto 

En lokal fotograf har kontaktet FAU, og FAU vil vurdere ulike fotografer 

før sommeren for kommende skoleår. Fotograf Engvig ved Lill Fjerstad 



er allerede valgt for årets 7.trinn, men FAU skal undersøke om pris/tilbud 

kan forbedres. 

 

Sak 4: Trafikkpatruljen/krysset ved innkjørselen til skolen – hvordan 

jobbe videre med dette? 

 

Linda Myrset Dønnem har undersøkt med fylkeskommunen om hva som 

skjer videre og hvordan vi kan jobbe for å fremme saken. Dersom tiltaket 

er innafor rammene for mindre TS-tiltak, vil fylkeskommunen vurdere 

tiltaket for gjennomføring i 2023. Mindre TS-tiltak for 2023 skal 

behandles politisk i Samferdselsutvalget i september. Dersom tiltaket 

ikke er innenfor kostnadsrammene for mindre TS-tiltak, må det vurderes 

til neste rullering til investeringsprogrammet. Arbeidet med neste rullering 

starter i 2024.  

FAU ønsker å være tett på i den videre prosessen, og for å skape 

oppmerksomhet og forhåpentligvis gjennomslag, bestemte FAU at vi skal 

gjennomføre dette før aprilmøtet: 

- Det opprettes en innbyggerhøring, min sak  

- Elevrådet kontakter TK og NRK Møre og Romsdal, og får laget en 

nyhetssak etter at innbyggerhøringen er igangsatt. 

- Vi inviterer trafikkingeniør til neste FAU-møte, for å få råd om veien 

videre. 

 

 

Sak 4: Eventuelt 

 

- Ingvild har vært på møte i det kommunale foreldreutvalget, og 

orienterte derfra. Referatet fra møtet vil bli lagt ut på skolens 

hjemmeside når vi får det. 

- FAU ønsker å støtte KAKs innsamlingsaksjon for Ukraina med 

5.000,- kr. 

- Det er viktig at foreldrene følger med på hva barna deres gjør/ser 

på nett/digitale medier. Barna har tilgang på usensurerte saker i Tic 

toc og andre medier. Det er viktig å snakke med barna om 

kildekritikk og digital dømmekraft, og det er viktig at man vurderer å 

ta i bruk ulike sperrer/filter, slik at barn skal slippe å se svært grovt 

innhold fra krigshandlinger og annet. Det er viktig at man samtaler 

med barna på deres premisser når det foregår dramatiske 

https://minsak.no/


hendelser i verden, som krigen i Ukraina. Lærene ved skolen er 

vare, og samtaler med barna ved behov, og bruker da gode 

ressurser fra Voksne for barn, Barnevakten, Redd barna, 

Supernytt, Aftenposten junior og andre kilder. 

 

 

Nytt møte 4. april kl. 19.30. 
 

 
Kristiansund 07.03.2022 

Knut E. Olsen, referent 


