
 
 

Møtereferat FAU ved Dale barneskole 

Dato:   Tirsdag 03. Februar 2020 

Klokken:  19.30 – 21.00 

Sted:   Teams 

Til stede:  

14 deltakere tilstede. (Mange innlogget med barnas navn, så ikke mulig for referent å sette opp 

korrekt deltakerliste).  

 

Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i desember (eget vedlegg) 

Referat fra forrige møte er godkjent.  

 

2. Rektor har ordet 

- Det var en tøff start på hjemmeskole perioden. Lærer, elever og foreldre har taklet 

situasjonen totalt sett bra.  

- Overgangsperiode mellom vanlig skole->hjenmeskole->åpning av skole for småtrinn 

har vært tøffe.  

- Noe utfordrende å finne vikarer, da eksisterende vikarer har fått seg nye jobber i 

perioden.  

- Klarer ikke ha vanlig skoledag, da det går ca. 1 time går med til håndvask nå i starten.  

- Mye god deling av tips og triks blant lærer og ledelse for å få skoledagene til å gå 

rundt så bra som mulig.  

 

3. Erfaringsutveksling hjemmeskole og oppstart 1. til 4. trinn  

- Gode tilbakemelding fra flere trinn.  

- Uteområdet vil bli rullert mellom gruppene/klassene.  

- Noen har hatt utfordringer med at skoledagen «aldri» tok slutt dersom man ikke rakk 

gjennom arbeidet.  

 

4. Alternativ 17. Mai  

- Ingen planer per i dag. Det vil ikke bli noen arrangement på skolen.  

- Dersom noen ønsker å være kreative kan det alltids åpens for dette.  

- Nabolag kan evt. lage egne gate-tog i småskala.  

- Avslutning for 7. trinn er også noe som denne klassens foreldrekontakter må tenke 

alternativt på. Kan engasjere Rektor/lærer om ønskelig også.  

 

5. Forslag til ny opplæringslov - skolens rådsorgan fjernes (deriblant FAU).  

Frist 1. juli – sak utsettes til neste møte.  

  



 
 

6. Oppfølging saker - uteområde med mer 

- Gangfelt ved Kiwi; saksgangen går sake. Hele veistrekket skal sees på samtidig, og de 

vil ikke ta isolert beslutning om enkeltsaker på konkrete steder. Følges opp i forkant 

av hvert FAU møte.  

- Uteområde:  

o I dialog med natur-klatrepark leverandør. Kan søke midler og vurdere forslag.  

o Fått mål på grusbanen og tatt bord disse som skulle fjernes.  

o Kommunen lovet å erstatte dissa som er fjernet.  

o Kjører fortsatt sporet med kommunen, i tillegg til natur-klatrepark-sporet.  

o Dahle IL kan evt. stå som søker også. Men om dette er mulig må andre i 

kommunen svare på. Spørsmål kan sendes via Knut.  

- Erik og Øyvind følger opp dialogen med kommunen.  

 

7. Eventuelt 

- Skolestarterlærer er satt, klasseinndelingene er ikke definert enda. Listene vil være 

klar i godt tid før sommerferien.  

- Planlagt SU møte 4. mai, dette møtet utgår.  

 

Neste møte avholdes tirsdag 26. mai kl. 19.30. 


