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Dale barneskole 

 

Innkalling til Digitalt FAU-møte  

Mandag 12. April 2021 klokka 19.30-21.00 

 

Sted: Digitalt teams møte 

Til stede: Geirunn Hanneseth, Knut Einar Olsen, Erik Ormbostad Jørgensen, 

Jeanette Størseth, Elisabeth Myrlund, Linda Farstad Fredriksen, Ingvild Angvik 

Hjelmaas, Eystein Jarp, Adrian Bunes Stene, Line Iren Haugerøy, Tina mari 

Henden, Renate Larsen. Frank Robert Alfredsen, Cecilie Crilly-Rambjør, Maria 

Sæther Morch og Merethe Kjellnes. 

Ikke til stede: Vivian Furseth 

 

Saker: 

1. Godkjenning av referat fra sist møte 

Ingen kommentarer, referatet godkjent. 

 

2. Saker til eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

3. Rektor har ordet 

- Det er bestemt hvem som skal være kontaktlærere i de ulike klassene i 
skoleåret 21/22, og informasjon om dette er lagt ut på skolens 

hjemmeside. 
- Skolens IPader er blitt konfigurert med nye innstillinger og restriksjoner. 

Vi har gjort dette, fordi mange av elevene er opptatt av YouTube og andre 

ting som ikke angår undervisningen, og denne sperringen av tilganger vil 

hjelpe elevene med å fokusere på skolearbeidet. 
- En av skolens inspektører, Aina Aarøe, skal fra 01.08.21 tiltre som rektor 

ved Frei U. Kristiansund kommune har satt ned en arbeidsgruppe som 

skal vurdere hvordan kommunen skal organisere ledelsen ved skolene. Vi 

kan ikke vente til de er ferdige med sitt arbeid, så stillingen hennes vil bli 
lyst ut så snart som mulig. Tips gjerne gode kandidater om stillingen. 

 

 

4. Sen start på mandager 

Rektor har sendt FAU-representantene en redegjørelse for hvorfor skolen starter 

klokka 9.30 på mandager. Dette er en gammel ordning, og skolens ansatte har 

ikke merket at dette har ført til ulemper for brukerne, elevene møter til rett tid. 

Det er både fordeler og ulemper ved sen start på mandager. FAU har derfor 
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undersøkt hva foreldrene på de ulike trinn mener. Hvis det er slik at mange 

foreldre mener at skolen bør starte 8.30 på mandager, bes FAU om å vurdere 

om de skal sende saken til Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget. 

Ok med morgenmøter på mandager, men klarer å omstille seg om det er 

ønskelig for foreldrene. Sende saken til samarbeidsutvalget om det er ønske om 

å endre på ordningen. Vi beslutter at vi ikke ønsker å ta saken videre til 

samarbeidsutvalget. 

Kommentarer fra trinnene: 

1.trinn: 30 stk synes det er fint med sen start på mandager, 0 stk synes det er 

dumt og 4 stk sier de ikke bryr seg 

2.trinn: 23 stk synes det er flott med sein oppstart, 6 stk sier det spiller ingen 

rolle og 4 synes det er dumt med sein oppstart.  

3.trinn: 35 stk sier det er flott med sein oppstart, 10 stk sier det spiller ingen 

rolle og 7 stk sier det er dumt med sein oppstart. 

4.trinn: Alle er positive til sen oppstart. 

5.trinn: 51 stk sier det er flott med sen oppstart, 7 stk sier det spiller ingen rolle 

og 5 stk som sier det er upraktisk med sen oppstart. 

6.trinn: 14 stk sier det er flott med sein oppstart, 13 stk sier det spiller ingen 

rolle og 1 sier det er dumt med sein oppstart. 

7.trinn: 19 stk mener det er flott med sein oppstart, og 1 stk som sier det dumt 

at det er sein oppstart. 

 

5. Oppfølging tidligere saker 

 

KFU 

Medlemskontient 

Forespørsel om medlemskontingent 100kr pr. stemmeberettiget medlem. Disse 

pengene skal brukes til for eksempel til møter og opparbeider en liten pott til 

diverse utgifter. Ingen innvendinger og FAU vedtar å etterkomme denne 

forespørselen.  

Ønske om å innlemme representanter fra barnehagene i disse utvalgene.  

Det ble drøftet, men ikke avklart hvilke saker som KFU skal ta opp.  

Noen tok opp problemstilling vedrørende informasjonsflyt om smittevernregler. 

Det ble meldt om manglende kommunikasjon fra skole til hjem. 
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Det vil avholdes møter en gang i året med tema som vil kunne være åpent for 

flere. Eks ungdomsmiljø og fritidsaktiviteter. Dette vil bli drøftet nærmere på 

neste møte. 

 

Status nærmiljøanlegg  

Ingen meldte seg til å hjelpe til med fremdrift i nærmiljøanlegget og Erik foreslår 

derfor å lage deloppdrag og lage en liste med arbeidsoppgaver hvor alle må ta 

sin del av oppgavene. Deler opp i små oppdrag, slik at alle kan delta litt, uten at 

det blir for mye på noen. FAU beslutter at Erik lager en liste over ulike oppdrag 

hvor alle påtar seg ett deloppdrag hver. 

 

Skolevei. Innspill til statens vegvesen 

 

1.trinn: Ingen innspill 

2.trinn: Ingen innspill 

3.trinn: Ingen innspill 

4.trinn: Ingen innspill 

5.trinn:  

• Håper de lager veien opp til skolen bredere og flere 

parkeringsplasser til barnehagen og skolen. 

6.trinn:  

• Ønske om vei/gangvei fra Torvhaugan/Bergknappen ned til 

Sommero. 

7.trinn: 

• Ønske om at det lages flere fartsdumper, da det kjøres fort på 

strekningen. Også ønske om fartsdumper opp mot skolen, da 

mange foreldre kjører vel fort der når ungene skal bringes og 

hentes. 

• Skilt der det står «ingen parkering» opp til skolen til de med 

spesielle behov. Når foreldre, ambulanse eller liknende skal frem, 

så er veien sperret av bil som står feilparkert. 

• I stedet for å ha skolepatrulje ved MC-bakken, burde man fått 

regulert med trafikklys. 

• Det mangler gangfelt fra gangveien fra Torvhaugan over mot Kiwi. 

Det burde vært på plass for det er bussholdeplass i forbindelse med 

dette krysset. 

• Det er ikke noen overgang fra busstoppet ved Sommerro. Det er 

mye trafikk på veiene og vanskelig for gående å krysse veien til 

fortauet.  

• Krysset ved innkjøringen til skolen har er gjerde som snart faller 

ned, samt vegetasjon som sperrer sikten i krysset. 
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Frank og Renate går gjennom innspillene sender mail til kommunen. 

 

17. Mai. Støtte til klassekassene.  

Det oppfordres til at velforeningene påtar seg ansvar til å arrangere 

17.maifeiring, i tråd med kommuneoverlegens anbefalinger. 

Kommuneoverlege godtok ikke St. Hans feiring i velforeningen i fjor, 

derfor viktig å undersøke med kommuneoverlegen før evt. feiring 

gjennomføres.  

 

Klassene i fjor og klassene i år, som skulle arrangere 17.mai, har mistet 

og vil miste sine inntekter når det ikke avholdes 17.mai feiring. 

Inntektene har vært på ca. 20000 hvor halvparten av summen går tilbake 

til klassene. Det framkommer forslag om at disse trinnene får 10000 kr 

hver.  

 

Rektor foreslår å gjøre nok en forskyving av ansvaret for at 

arrangementet arrangeres av 6.klassetrinnet. Det er også mer 

hensiktsmessig at elevene er eldre og kan gjøre mer selv. De har også 

mat og helsefaget og kan gjøre forarbeid til dette arrangementet. Det 

vedtas at ansvaret for å arrangere 17.mai nå er 6.klassetrinnet. 

 

 

6. Eventuelt 

Ingen saker meldt 

Kristiansund 12.04.21 

Geirunn Hanneseth 


