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Dale barneskole 

 

Møteinnkalling FAU ved Dale barneskole 

Dato:  Mandag 06. Mai 2019 

Klokken:  19.30 – 21.00 

Sted:  Personalrommet Dale barneskole 

 

Til stede: Knut M. Olsen (rektor), Øyvind Taknes (4A), Aina Eikrem (1A), Siv A. Kristiansen (2A), Ramona 

Sandøy (2B), Bjørnatr Waage (1C), Hilde Eg (5B), Carina Schei Larsen (6B) og Gabriel Slørdahl (3B) 

Referent: Gabriel Slørdahl 

 
Referat  

1. Godkjenning referat fra møtet i april 

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

3. Rektor har ordet 

a. Lås toaletter 

Det står ikke på vedlikeholdsplanene fra kommunen.  Øyvind Taknes kontakter kommunen 

ved Ola Grønseth 

b. Annet 

Det er merket opp sperrefelt ved oppkjøring til spesialelevene av vaktmester. 

Kommunal jubileumsgave blir brukt til uteutstyr. 

Kontaktlærere for 19/20 er nå utnevnt. 

4. Orientering fra Sosialkomiteen 

a. 17. mai – ansvar 4. klasse 

Husk at 17. mai arrangement også er for andre enn skolens elever.  Retor sender plakat til 

barnehagene 

b. Annet 

5. Økonomi FAU ved kasserer Bjørnar Waage 

FAU skal ha overskuddet fra diskoteket. Det er ennå ikke kommet.  FAU skal ha halve overskuddet fra 17. 

mai arrangement. 

Bjørnar Waage kjøper inn hoppetau etter å ha snakket om type etc med Carina Schei Larsen.   

FAU vil også få 1/3 av inntektene fra åpen dag. 

Bjørnar Waage vil gi nødvendig informasjon til kassere neste år 

 

6. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Beathe Thy 

a. Beathe deltar ikke på møtet, kan være hun ringer inn. Se vedlagte referat fra KFU 9. april 

Bette blir utsatt  

7. Oppfølging saker fra FAU møte april 

a. Sykkelbane 

Øyvind fortalte at arbeidet med sykkelbane går veldig bra.  Kommunen har kjørt sand gratis.  

Det har vært gjort mye dugnad.  Kommunen har stilt med maskinen.  Anlegget er nesten 

ferdig.  Kostnadene ligger langt under budsjettert.  Det gjenstår å legge dekke på banen 

(Dustex?).  Banen må avstenges når det legges på fast dekke. 
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Det var bli litt problem når grusbanen skal brukes samtidig med sykkelbanen. 

Rektor ber SFO-leder undersøke kostnader på 5 sparkesykler med store hjul til banen.  Kjøp 

blir bestemt til neste SFO-møte. 

Sykkelbanen er tatt i bruk og er meget populær blant.   

Norodd har satt opp regler for banen som skolen tar i bruk om fast fartsretning og krav om 

hjelm. 

Fotballmålet som står igjen skal få stå slik det står. 

Øyvind lager en nyhetssak som takker personer, firma og kommunen som har gjort en 

innsats for banen. 

Banen går i skoletida på omgang mellom trinnene. 

Norodd vurderer å starte opplæring.   Lærere har tatt med klasser på banen i timer. 

b. Koding for kidsa 

Det har ikke skjedd noe foreløpig. 

Rektor melder om at det er arbeid på gang i kommunens regi.   

8. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes 

a. Fotgjengerovergang ved Kiwi. 

Det er ikke kommet når her. 

9. Eventuelt. 

a. Det er kommet reaksjoner fra foreldre på at det var ingen fra SFO Dale på påske SFO. 

Det må opplyses til foreldre at dette er vanlig får SFO i ferier er flyttet til andre skoler. 

b. Øyvind tok opp at det er synd et det ofte har vært lavt oppmøte i FAU. 

c. Det er kloakkutslipp nede i Draget.  Dette kan være problematisk når skolen bruker fjæra. 

Rektor undersøker saken. 

d. Skolene setter fanene nede i gangen på skolebygget 16. mai.  Foreldrekontaktene sørger for 

å hente fanene den 16. mellom 11:00 og 15:30 og ta de med i toget.  En forelder eller en 

sterk elev bære fanen. 

 

 


