
 
 

Møteinnkalling FAU ved Dale barneskole 

Dato:   Mandag 02. Desember 2019 

Klokken:  19.30 – 21.00 

Sted:   Personalrommet Dale barneskole 

Til stede:  

Kristin Indergaard (1A), Kristin Skoglund Aas (1B), Erik Jørgensen (2A), Ingvild A. Hjelmaas (2B), Tina 

Henden (2C), Gabriel Slørdahl (3A), Maren Steinnes (3B), Pia Kristin Eide (4A), Camilla Kvernberg (4B), 

Merethe Kjellnes (5A), Cecilie Crilly-Rambjør (5B), Jan Arve Mjønes (6A), Hilde Eeg (6B), Øyvind 

Taknæs (7A), Renate Grønning (7B), og Knut E. Olsen (rektor). 

 

Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i november 

Innkalling og referat ble godkjent.  

 

2. Innmelding av saker som vi tar til slutt hvis tid 

Ingen saker innmeldt. 

 

3. Rektor har ordet: 

- Parkvesenet har kontrollert lekeplassen – «fuglerede-huska» utenfor SFO vil bli 

prioritert.  

- Nye lyktestolper mot Dahlehallen har kommet opp. Tilkobling skal gjøres, men venter 

på korrekt utstyr.  

- Julegudstjeneste utgår i år. Kirka dekker ikke buss og det blir for langt å gå.  

- Maria S. Ulvund er ny politisk representant i Samarbeidsutvalget ved Dale skole.  

- Budsjett 2020, med kuttforslag skal diskuteres og risikovurderes. Forsterket skole vil 

bli fullfinansiert. 2019 vil gå med ca. 2 MNOK i minus. Har ikke sett budsjettet for 

2020 enda, men må regne med at det blir tøft.  

 

4. Økonomi FAU:  

- Fakturaene fra Nissetoget har gått til Dale skole, men skulle ha gått til Dale FAU.  

- Klasseballene er betalt. Lyktestolpe er ikke betalt.  

- Saldo er nå 98 500 kr.  

 

5. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Maren 

- Neste møte avholdes 10.12.19.  

- MOT program rettet mot barnetrinnet er relativt nytt. Kristiansund kommune har 

avtale med MOT, ikke hver enkelt skole.  

- Innspill: KFU bør kreve at skolesjefen; Christina Reitan, stiller opp på disse møtene.  

- KFU bør forsøke å fokusere mer på relevante tema å ta opp mellom skolene og 

skoleledelsen.  

- Innspill til tema kan sendes Maren Steinnes.  

  



 
6. Oppfølging saker fra FAU møte oktober 

a. Klasseballer ved Camilla 

Ballene er på plass.  

b. Lys ned til Dahlehallen ved Jan Arve 

På plass, men ikke tilkoblet.  

c. Erfaring med infomøte SLT for 7. trinn ved Renate 

Avholdt møte for foreldre i 7. trinn, fokus på foreldrene som rollemodeller.  

Dette var et godt møte og det er ønskelig å gjennomføre dette som fast opplegg for 7. 

trinn. Kunne vært tatt opp som fast tema på foreldremøtene i 7.trinn.  

d. Fornying uteområdet 2020 ved Erik, Tina og Øyvind 

Vært avholdt møter og vært befaring fra leverandør.  

Ønskelig å ha to håndballmål ved grusbanen, for å gi 1. og 2. klassen mulighet til 

ballspill i skoletida.  

Vil bli søkt etter støttemidler fra andre hold når hele området er tegnet opp. Ønsker å 

få bistand fra kommunen for å designe og tegne opp området.  

Ønsker å kjøpe håndballmål dersom det ikke dekkes av kommunen. Må innhente 

pristilbud før dette kan vedtas. Følges opp videre i neste møte.  

 

 

7. Diskusjonstema – Digitale ferdigheter på Dale Barneskole 

a. Store forskjeller 

b. Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold? 

c. Nettbrett og PC’er 

d. PC avtalen 

Foreldre opplever store forskjeller mellom ulike lærere og det bør være felles 

prosedyre for alle klasser for om nettbrettene skal samles inn til ferier. FAU 

ønsker at nettbrettene skal være tilgjengelig for eleven også i ferier.  

Erfaringsutveksling foreldre imellom kan være et tema i foreldremøtene, på ulike 

nivå i skolen.  

e. Truende kjedebrev (Merethe) 

Sender truende kjedebrev på grupper på Snapchat, med trusler. Viktig at dette 

informeres om blant forelder i de øverste trinnene om at dette ikke må 

videresendes dersom noen mottar slik.   

Vedtak: Trinnkontakter på de øverste trinnene informerer ut til sine klasser. 

 

8. Eventuelt 

a. Utveksling av møtereferat mellom FAU og Sosialministre kan bidra til økt 

koordinering. Påmelding til sosiale arrangementer må bli heldigital.  

Aksjon: Øyvind tar kontakt med Ansvarlig for sosialministrene.  

b. Ved innspill til skolevei, send innspill til Jan Arve. 

 

Neste møte avholdes mandag 3. februar 2020 kl 19.30.  

 


