
Referat fra FAU møte ved Dale barneskole 
6. februar 19.30 – 21.00 
 
Tilstede: 
Martin Melland (1a), Gunvor Mogstad Gravvold (1b), Line Haugerøy (2b), Kristian Juvik 
Hansen (3b), Magne Fiskvik (4a), Stine Hol (4b), Ragnar Røbech (5a), Siv Agnete Kristiansen 
(6a), Linda Myrset Dønnem (7a), Lene Rundfloen (7c), Knut Olsen (rektor) 
 
Forfall: 
Magnus Kalvø (2c), Kristin Wenaas (3a), Bente Johansen (5b), Andre Slte (2a), Tina Henden 
(5c).  
 
Saksliste: 

- Orientering fra rektor 
- Personvern 
- Remit – dialogmøte 
- Økonomi fau 

 
 
Orientering fra rektor: 
 
Elevundersøkelsen: 
Hvert år svarer våre 7.klassinger på Elevundersøkelsen, og dette er obligatorisk for alle 
landets 7.klassinger. Dette er en anonym undersøkelse, og vi vet derfor ikke hva den enkelte 
har svart, men vi har fått en oversikt over hvordan våre 7.klassinger har svart sammenlignet 
med landsgjennomsnittet. Det var fem svaralternativer på hvert spørsmål, og når det er en 
femtrinns skala, må forskjellene i svarene man sammenligner være 0,3 eller mer, for at vi skal 
kunne si at dette er signifikant. Den statistiske forskjellen er da så stor, at man kan si at dette 
er et sikkert funn. Her ser dere hva våre elever og landsgjennomsnittet har svart: 

 



Vi scorer signifikant over landsgjennomsnittet på områdene støtte fra 
lærer, læringskultur og faglig utfordring, mens vi på området støtte hjemmefra havner under. 
Vi ligger høyere i statistikken enn landsgjennomsnittet på alle andre områder, men ikke 
signifikant. Alt i alt et meget godt resultat for oss. Foreldrene på 7.trinn har fått 
tilbakemelding. 
  
Spekter: 
Vi har gjennomført Spekter-undersøkelsen i alle klasser. Dette er en ikke-anonym 
undersøkelse, som brukes til å kartlegge læringsmiljøet i klassene. Undersøkelsen ble 
gjennomført digitalt på 3.-7. trinn, og gjennom samtaler med den enkelte elev på 1.-2. trinn. 
Foreldrene vil få en generell tilbakemelding fra lærerne etter at de gjennomgått svarene. 
Lærerne må kanskje foreta videre undersøkelser hvis det er noe i elevsvarene som gir oss 
grunn til bekymring. I de tilfeller der en elev ikke har det trygt og godt på skolen, vil foreldrene 
til eleven få beskjed fra kontaktlærer. Videre undersøkelser avgjør om vi må sette inn noen 
tiltak, og dette gjøres i samarbeid med foreldrene. 
  
Erasmus+: 
6.trinnet vårt får besøk fra fem lærere og 18 elever fra Italia i uke 16. De kommer også til å få 
besøk av tre finske lærere uka etterpå. Vi håper at vi greier å skaffe EU-midler til å kunne 
sende noen av våre ansatte på gjenbesøk. 
  
Skjermtid i matpauser: 
Vi ønsker at elevenes matpauser skal være et hyggelig fellesmåltid, der det kan være 
høytlesning, samtaler og lignende. I matpausene skal vi normalt ikke bruke skjerm 
(smartboard, ipad, pc), men noen ganger kan det likevel gjøres hvis det er hensiktsmessig. 
  
Under saken om 17.mai, har jeg innspill om trommekorps og innkjøp av åtte skarptrommer 
med bøyler. Sum ca. 12.000,- kr. 
 

Innspill fra FAU på rektors orientering: 
Fau ønsker at foreldremøtet som ble arrangert av PPT for foreldre og elever rundt nettvett 
bør holdes senest på 5. trinnet. Å forby mobiler på skolen er ikke veien å gå ennå, men barna 
skal føle seg trygge på skolen, fravær fra å bli filmet er viktig for et god læringsmiljø og 
nærmiljø.  
 
Personvern: 
Vi har loddet stemningen for et forbud mot filming og fotografering på skolen. Vi ser at et 
forbud kan være vanskelig å håndtere og ta vekk muligheten å ta vare på gode minner fra 
skoletiden. Samtidig vil vi oppfordre og minne om skolens retningslinjer. Vi ønsker også at 
lærerne skriver inn retningslinjene i ukeplanen den uken foreldre inviteres til samlingsstund.  
 
17. mai 
Vi godkjenner innkjøp av trommer og bøyler til 12.000 kr. Vi inviterer videre til et møte ved 
Dale barneskole for de som vil bidra med å få til noe som gjør at vi får et bra 17 . mai tog i 
2023 28.februar kl. 18.00 ved Dale barneskole. Fau inviterer via facebook.  
 



Lærere kan be om penger til innkjøp til 17.mai effekter underveis i perioden. Dialog med fau 
via rektor.  
 
Vi inviterer elevene til en heiaropkonkurranse med premie (ennå ikke bestemt hva).  
 
Remit: 
Ingen fra Fau kan delta på dialogmøte med Remit 07.02 
 
Økonomi: 
Orientering om inntekter og økonomi i Fau. Vi har ok økonomi til å iverksette tiltak. Vi trenger 
også å informere om betaling til arrangementer for å sikre dette fremover.  
 
Neste møte blir første mandag i mars kl. 19.30 
 


