
Fau-møte 4.oktober 2021 kl.19.30 
 
Til stede: Hilde Neergaard (5a), Marius Helmersen (6b), Ann Karin Reiten (5a), 

Ingvild A. Hjelmaas (4b), Tina Henden (4c), Ola Heggem (1b), Mathilde Sivertsen 

(3b), Maria Waage (2a), Line Haugerøy (6c), Magne Fiskvik (3a), Wenche Tylden 

(2b) og Knut Olsen 

 

Sak 1: Rektor informerer 

Trude Fandin er ansatt som ny avdelingsleder. Hun er i dag kontaktlærer for 3a. Det 

har vært jobbet godt med å finne gode løsninger for 3a. Denne løsningen 

presenteres for foreldrene på et møte i morgen. 

En timelærer skal få kontaktlærerjobben, og det jobbes nå med å erstatte denne 

timelæreren. Det kan være vanskelig å få noen med lærerkompetanse, men Knut 

jobber med saken.  

 

Det er lyst ut en fagarbeiderstilling. Søknadsfristen er 11.oktober. Denne stillingen får 

sannsynligvis en del søkere, og rektor har tro på å få inn en dyktig fagarbeider.  

 

Knut skal ha ferie og avspasering fra 11.oktober og to uker frem i tid.  

 

Elevrådet og samarbeidsutvalget har hatt møter og kommet i gang med sitt arbeid. 

Henviser til referat fra elevrådet og samarbeidsutvalget.  

 

Sak 2: Forespørsel fra elevrådet 

Elevrådet ønsker 12 fotballer, 10 basketballer og 12 stikkballer og ballpumper. De 

lurer også på om de fortsatt får et årlig beløp på 5000kr.  

 

Vedtak: Elevrådet innvilges 10 000kr til innkjøp av baller. Dersom de ønsker mer 

penger til andre trivselstiltak, må de søke om dette.  

 

Sak 3: Uteområdet 

Tidligere FAU’er har jobbet med å samle inn penger og komme med forslag til 

hvordan man skal videreutvikle skolens område. Vi i årets FAU må ta stilling til hva vi 

ønsker å gjøre.  

 

Hvordan vil vi jobbe med uteområdet? Skal vi starte med noe som vi klarer å fullføre i 

løpet av et år, eller skal vi begynne på et større prosjekt som vi jobber med over 

lengre tid? Hva gjør vi med pengene som er samlet inn på Spleis, har vi sagt noe 

konkret de skal brukes til? 

 

Vi drøftet litt rundt temaet, men syntes det ble litt vanskelig, siden vi er litt usikre på 

hva forrige års FAU egentlig har planlagt og tenkt. Det ble drøftet om vi skal kartlegge 

hva elevene ønsker samt se på hva det har vært jobbet med tidligere.  

 

Uansett hva vi lander på, må parksjefen bli informert om det vi evt setter opp, slik at 



de har mulighet til å sette av penger til vedlikehold. 

 

Vi tenker videre på dette, og tar saken opp på neste møte. 

 

Sak 4: Hærverk på sykler 

På ulike facebookgrupper på Dale har det vært skrevet om at noen opplever herværk 

på syklene sine. Kan vi gjøre noe med dette? 

 

Elevene har fått beskjed om at det ikke er tillatt å være borti andres sykler.  

 

Alle som sykler bør ta en kjapp sykkelsjekk før de sykler, sjekke at dekk sitter fast og 

at bremsene virker.  

 

Det ble drøftet om FAU/skolen kan arrangere en sykkeldag? Kan man få inn noen 

som kan vise elever og foreldre hvordan man bør vedlikeholde syklene sine? Kan 

man kombinere dette med at politiet er til stede for å snakke om hensiktsmessig 

adferd i trafikken? 

 

FAU ber skolen om å ha dette som et tema på neste åpen dag. Kan det være en 

sykkelstasjon, der det f.eks. kan komme noen fra en sportsbutikk samt politi? 

 

Sak 5: Eventuelt 

- Trafikkpatruljen 

Det kom spørsmål om historikken til trafikkpatruljen.  

Den har vært siden før rektor Knut kom til Dale skole. Det er 7.trinn som har ansvaret 

for denne patruljen, og disse får opplæring av sine lærere. Hensikten er å trygge 

trafikken for elevene som er på vei til skolen.  

 

Det er mye mer trafikk nå enn det var da denne patruljen ble opprettet.  

Bussen til byen går ikke lenger på Torvhaugan om morgenen, og det fører til at flere 

kommer ned til krysset nedom Dale skole for å ta buss. En del ungdommer høre ikke 

alltid på trafikkpatruljen. 

Det ble drøftet om at det vil være en for stor belastning for barna om det skulle skje 

en ulykke. Det er et stort ansvar for barna våre.  

 

Flere ønsker at denne ordningen drøftes og tas opp til vurdering. Skal trafikkpatruljen 

legges ned i den form vi kjenner den i dag? Er det mulig at foreldre overtar 

trafikkpatruljen? Er det mulig å få til en lysregulering av krysset? Kan det settes opp 

et skilt som viser at det er en skole her oppe? Hva med bedre belysning i 

fotgjengerfeltet? 

 

FAU er bekymret for sikkerheten til de elevene som er i trafikkpatruljen og det 

ansvaret vi pålegger disse barna. Vi ønsker at denne ordningen drøftes videre på 

neste møte. Vi må vurdere å avvikle denne ordningen for å få på plass en annen 

løsning.  

 

Rektor skal også drøfte dette med de lærerne som i dag har ansvaret for 



opplæringen av trafikkpatruljen. Vi i FAU legger ut informasjon på klassenes 

facebooksider, for å høre hva foreldrene mener. Marius lager en tekst om dette, slik 

at alle trinn får samme informasjon. 

 

 

-Skolefoto 

Ved Dale skole har det vært slik at 1.trinn har blitt fotografert så tidlig som mulig på 

høsten, mens 7.trinn har blitt fotografert så seint som mulig på våren. Det har vært 

FAU som har bestemt hvem som skal være fotograf, basert på hvem som har 

kommet med best tilbud.  

 

I fjor var det Kvernberget foto som tok bildene, og de er også hyret inn til å ta bilder 

av årets førsteklassinger.  

 

Tidligere har også Engvik vært brukt som fotograf. I løpet av skoleåret henter vi inn 

pristilbud fra Kvernberget foto og Engvik foto, slik at vi kan ta stilling til hvem vi skal 

bruke til våren og neste høst. Begge firma har vært brukt tidligere, og det virker som 

foreldre har vært fornøyde med kvaliteten på produktet levert av begge firma.  

 

- Fotballnett 

Vi må reparere de nettene som er der, evt kjøpe inn nye. Elevrådet ønsker 

vedlikehold av fotballmål og baskeballkurver. Dette skal vaktmester se på. 

 

- Ved frafall på FAU-møter 

Dersom du ikke kommer på FAU-møtet, legg ut en beskjed om dette på FAU sin 

facebookgruppe. 

 

 

Kristiansund 5.oktober 2021 

 

Wenche Tylden, referent 


