
 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon  

ABC-veien 4, 6518 Kristiansund   ABC-veien 4, 6518 Kristiansund   71 57 55 70  

E-post:    

dale.barneskole@kristiansund.kommune.no www.kristiansund.kommune.no   

 

Dale barneskole 

Referat fra FAU-møte mandag 2. november 2020 klokka 19.30-21.00  

 

Sted: Personalrommet, Dale barneskole 

Vi må være flinke til å følge smittevernreglene: Ikke kom hvis du er syk, 

vask/sprit hendene når du kommer, hold litt avstand til hverandre. 

Enkel servering (kaffe + vann). 

Til stede: Erik Jørgensen 3a, Vivian Furset 2a, Adrian Bunes Stene 4a, Cecilie 

Crilly-Rambjør 4b, Øystein Jarp 1b, Ingvill Hjelmaas 3b, Tina Henden 3c, 

Jeanette Hanneseth, 7c, Tina Dahlen 5a, Line Haugerøy 5c, Merethe Kjellnes 6a, 

Linda Fredriksen 1a, Geirunn Hanneseth 7a, Renate Larsen 2b, Knut Einar Olsen 

rektor. 

Saker: 

1. Godkjenning av referat fra møtet i september og saker til eventuelt. 

• Innkalling ønskes også på Facebook 

• KFU-møte info 

• Lys fra dalefelt over fra skolen 

• Lys ved basketbanen 

 

2. Rektor har ordet 

 

• Belysningen mellom skolen og Dalehallen skal være i orden, ifølge 

kommunalteknikk. 

• Dissestativ og sanden på nedre lekeområde var på plass dagen etter 

FAU-møtet, utført av parkvesenet/kommunalteknikk. 

• Manglende planker i ballbingen er erstattet av vaktmester. 

• Håndsprit er på plass i garderobene på SFO. 

• Dørmatter til SFO-bygget er bestilt av Eiendomsdrift. 

• Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur har møte 4. november. 

De skal da blant annet behandle sak om skolestrukturendring (sak 26) 

og kvalitetsmelding (sak 28). Møtedokumentene er publisert på 

kommunens hjemmeside, og ligger her 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KRISTIANSUND/Meetings/Detai

ls/294486 

• Fraværet i det siste har vært ok, og vi har hatt god tilgang på vikarer 

(ufaglærte). Saken om vikarpool skal opp på rektornettverksmøte 5. 
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november, og deretter skal en kommunal arbeidsgruppe jobbe videre 

med den. 

• Sykkelstativ. Erik har sendt purring til parksjefen, og venter på svar. 

• Fylkeslederen for TV-aksjonen har sendt oss en takkehilsen. Det ble 

samlet inn 8.700,- kr. i skolens digitale innsamlingsbøsse. 

• Endring på jule-SFO: Kommuneoverlegen har godkjent at det kun er 

en felles SFO for Kristiansund i romjulen (28.-30. desember). Dale 

barneskole holder FST-SFO åpen i romjulen for brukerne av dette 

tilbudet. Info om dette er lagt ut SFOs Facebook og på skolens 

hjemmeside. 

• Diverse baller som FAU har kjøpt er mottatt. Elevrådet har møte i 

morgen, og blir enige om fordelingen. 

• Hilde Hoel er skolens helsesykepleier frem til Linn Rikke Aasgrav 

kommer tilbake fra permisjon 22. februar. Kontaktinfo er lagt ut på 

skolens hjemmeside. 

• Vi har utarbeidet en beredskapsplan for «rødt trafikklys». Rutinene er 

beskrevet i Utdanningsdirektoratets smittevernveileder, og det er 

kommuneoverlegen som beslutter når disse rutinene eventuelt skal 

iverksettes. Vi ser for oss tre mulige scenarioer: Skolen stenges og alle 

får hjemmeundervisning (lite trolig), skolen skal drives med strengere 

smittevernregler, eller en kombinasjon der noen trinn er hjemme og 

andre trinn er på skolen. Skolen prioriterer å ha de yngste barna på 

skolen. Trinnene på 1.-4. trinn må deles inn i mindre grupper (15 

elever pr. kohort), elevene er delt inn i kohorter og i læringsgrupper, 

mannskap og rom er fordelt, vi må ha ulike tider for start- og sluttid og 

friminutt, sårbare barn identifiseres. Alle klasser har trent på 

teamsmøter, og noen må øve litt til. 

 

 

3. Oppfølging av saker fra forrige møte 

 

• Vikarpool – Se under «rektor har ordet» 

• Dugnad- Må ha nye nett til ballbingen. Disse må først kjøpes inn på 

notfabrikken på Frei. Skal innhente pris fra dem, har innhentet pris på 

G-sport, men var for dyrt.  

Erik kommer med forslag med vårdugnad hvert år for andre trinn. Det 

Andre trinn fordi foreldre kjenner skolen bedre og at barna er store 

nok til å delta selv. Noen fra FAU fra 2.trinn skal være ansvarlig for 

dugnaden, men alle foreldre fra alle trinn er invitert selv om det er 

andre trinn som har ansvaret. Forslag til gjøremål/arbeidsoppgaver 

skal kommer fra elevrådet, lærere og foreldre. Ingen innvendinger fra 

FAU. 
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• 17.mai 2020 – Dette har tidligere vært 4.trinn sitt ansvar, de «mistet» 

17.mai feiringen pga corona. Erik foreslår at vi flytter feiringen til 

5.trinn. FAU har ingen innvendinger. 

• Nissefest – Sosial komiteen arrangerer denne. Det er kommet inn ulike 

forslag om det skal avholdes klassevis, trinnvis, på dagtid eller 

kveldstid. Dette punktet bør spilles inn til sosial komiteen. Vi er usikre 

på om det skal oppfordres til om dette skal avholdes eller ikke på 

grunn av corona. Kan det settes opp en dato hvor elevene kan ha på 

seg nisselue og ha med seg noe godt til kos. Dette kan også diskuteres 

med elevrådet. Erik tar kontakt med Erlend som er leder for elevrådet 

og de elevrådet kan bruke sosialkomiteen til for eksempel økonomisk 

støtte.    

 

4. Jule SFO – se under «rektor har ordet». Erik har fått innspill fra foreldre fra 

første og andre klasse, som er misfornøyd med at det ikke blir jule-SFO 

likevel. Hvis smittesituasjonen endres seg kan det være at jule-SFO endrer 

seg. Det vil være ansatte på SFO-en på Dalabrekka, så barna vil møte noen 

de kjenner.  

 

5. Strategi innsamling av penger - uteområde, klatrepark, sponsorkit 

Erik viser fram presentasjon av Dale nærmiljøanlegg med bilder av ulike 

forslag om hvordan uteområdet kan se ut. Han har laget tre ulike 

«områder» som sponsorer kan støtte og hva kan sponsorene kan få igjen 

ved å sponse. Det kan være at 1-2 store sponsorer kan være med i avisa 

med laseringsbilde, sponsor vegg på skolen, omtale på skolens 

hjemmeside, invitere sponsorer til samlingsstund på skolen, foredrag på 

skolen med personlig økonomi. Erik har laget fire ulike typer sponsorer: 

Gullsponsor, sølvsponsor, bronsesponsor og støttesponsor. 

 

Spleis skal opprettes, men ikke før vi har fått tak i en-to gullsponsorer. Vi 

bør også koble på barnehagene når spleisen opprettes.  

Skal forsøke å få med TK til å sponse dobbeltside, samt takkeside.  

 

Hjemmelekse: Navn, firma, telefon og mailadresser til bedriftsledere og 

andre viktige som kan bidra med sponsing. Sendes på epost til Erik. Hvis 

noen kjenner noen potensielt store sponsorer må vedkommende ta 

kontakt med Erik.  

 

I løpet av denne uken skal brosjyrer være ferdig. 

I slutten av neste uke bør det være på plass med en-to store sponsorer. 

Starte spleis 8.desember og brosjyrer deles ut etter dette.  
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6. Eventuelt 

• Lys ved basketbanen sjekke bakken fra basketbanen og opp til dalefeltet. 

• Lys mellom Dalefelt og til skolen er bort. Den midterste lyktestolpen 

mellom feltet og skolen ser ut til å ikke virke. 

• Skolestruktur- Eigunn fra FAU på Innlandet. Hun ville at vi skal ha agenda 

mot forslagene til endringer av skolestrukturen. Både barne- og 

ungdomskoler som var representert i KFU-møte. Adrian deltok på dette 

møtet. Det ble diskurte hvordan dette kan ha bedre kontinuitet i arbeidet. 

Nytt møte 12.november.  

• Sykkelstativ- disse er ikke på plass ennå. FAU bestemmer at det ene av to 

sykkelstativ flyttes fra framsiden til gangveien til Dalefeltet.  

  

• Sak til neste møte 07.12.2020: Skolestruktur 

Kristiansund 02.11.2020 

Referent Geirunn Hanneseth 

 


