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Referat FAU møte 09.04.2018 – Dale barneskole 

Tilstede: 

 
Leder Beate O. Thy (4A)  
Rektor Knut Einar Olsen 
Thomas Aas (1A), Hanne Meek (1B) 
Helene Teilgård (2C) 
Øyvind Taknæs (3A), Thomas Edøy (3B) 
Maren M. Steinnes (4B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A), Andreas Wiig (6B) 
Mariann Sandvik (7B)  
Referent Lina Ersvik  Pettersen (7A) 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. 
 

Sak 2 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 05.03.2018 

Godkjent uten merknader.  
 

Sak 3 Innmelding av saker til evt.  

Øyvind Taknæs – tilbud til skolestartere 

17. mai-toget – planlegging 

 

Sak 4 Rektor informerte:  
 

Timetallsfordeling neste skoleår 2018/2019: 

Rektor informerte om at skolen tar inn fire lærlinger neste år. De vil alltid være under tilsyn av lærer. 

 

Videre informerte rektor om fordeling av antall timer:  

 

1. klasse: 63 elever fordelt på 3 klasser - 25 undervisningstimer – timer til styrking på 20 timer. 

2. klasse: 41 elever fordelt på 2 klasser – 25 undervisningstimer – timer til styrking på 14 timer. 

3. klasse: 59 elever fordelt på 3 klasser – 25 undervisningstimer – timer til styrking på 15 timer. 

4. klasse: 38 elever fordelt på 2 klasser – 25 undervisningstimer – timer til styrking på 8 timer. 

5. klasse: 56 elever fordelt på 2 klasser – 27 undervisningstimer – timer til styrking på 10 timer. 

6. klasse: 43 elever fordelt på 2 klasser – 27 undervisningstimer – timer til styrking 0, men får 

delt klasse i kunst/håndverk (4 timer) og mat/helse (6 timer). 

7. klasse: 51 elever fordelt på 2 klasser – 28 undervisningstimer – timer til styrking 8 + 4 timer 

til kunst/håndverk.  

 

To ansatte inne i klassene på 1. trinn hele tiden. Mellomtrinnet vil merke positiv forandring på antall 

styrkningstimer, som økes.  

 

 

Økonomi: 

Skolen vil i år gå med minus på drift. Årsak: Budsjettmodell tar ikke høyde for endringer i forsterket 

skoletilbud. Kommunalsjefen har forståelse for overskridelsene. Rektor har bedt om ytterligere 

midler.  
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Endring/sammenslåing førsteklasse: 

Rektor har ikke mottatt klager på sammenslåingen. Elevene har hatt trening forut for 

sammenslåingen for å finne ut hvilke elever som kan og bør være sammen.  Det ble også avholdt 

foreldremøte før sammenslåingen. Klassekontakter ikke fått noen negative tilbakemeldinger i 

etterhånd.  Barna synes det som oftest er positivt med endringer.  

Trinnet har beholdt alle sine ressurser. Dette har ikke vært noe sparetiltak fra skolens side, men ble 

innført fordi skolen ønsket en mer fleksibel bruk av lærertimene. 
 

Sak 5 FAUs økonomiske status 

Kasserer Mariann Gjertsen ikke til stede. Saken utsettes til neste møte.  

 

Sak 6 Trafikksikkerhetsplan – gjennomgang av tilbakemeldinger 

Rektor har sammenfattet et brev til kommunen om de innspill FAU har mottatt ifht 

trafikksikkerhetsplanen. Brevet ble gjennomgått og korrigert. Brevet sendes kommunen av rektor i 

kveld.  Følgende punkter ble påpekt:  

- Utbedring av krysset ved Draget barnehage 

- Ny gangvei fra Blåbærdalen til Sommero 

- Bedre belysning av gangveien fra skolen til Dalefeltet 

- Ny gangvei fra Draget til Dale barneskole 

- Fartsdumper i Morkelveien og på Draget 

- Forslag om lysregulert fotgjengerfelt i krysset ved ABC bakken barnehage 

- Oppmerking av fotgjengerfelt på Torvhaugan og tidligere gangfelt ved Kiwi 

- Trimming av hekker i kryss på Torvhaugan 

- Bredere bilvei opp til skolen 

- Besøk av politi med fokus på trafikk 

- Politikontroll ifht parkering ved Dale barnehage og Dale barneskole 

- God brøyting og strøing om vinteren.  

 

Sak 7 - Gangstien – status 

Rektor har mottatt informasjon fra Kommunalteknikk v/Taraldsen vedrørende utbedring av stien: På 

grunn av årstiden har det ikke vært aktuelt å starte opp med arbeid i vintermånedene. Parksjef Kinga 

Burda har laget skisser etter tidligere befaring. Sist fredag var det ny befaring.  Rektor har fått 

informasjon om at kommunalteknikk forventer oppstart denne uken.  I de bratteste partiene vil det 

være nødvendig å etablerer trapper, slik at grusen ikke forsvinner over tid.      

 

Det fremkommer ingen informasjon om arbeidet omfatter nytt lyspunkt.  

 

Sak 8 -  status 17. mai arrangement 

17. mai-komiteen er i rute. Alle barn/foreldre har fått tildelt oppgaver.  Komiteen lurer på om FAU 

kan bidra med beplantning foran skolebygget. Rektor informerte om at skolen vil besørge 

beplantning foran skoleinngangen.   Vipps kan benyttes på 17. mai arrangementet. 17. mai-komiteen 

bes hente plakater fra banken.  

 

 

 

Sak 9 – Eventuelt 

 

Skoletoget 17. mai  
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FAU mottok besøk av Hilde Godø og Randi Flatval, kontaktlærere på 7. trinn, i forhold til organisering 

av Dale barneskoles 17. mai-tog. De to kontaktlærerne og lærer Karen Wiik har fått ansvaret for 

organiseringen. De forbinder 17. mai toget med glade barn som synger og roper, flagg og fine farger. 

De har laget følgende forslag:  

 

7. trinn – går først etter skolefanen - flaggborg – gå fint og skal ikke rope 

1. trinn – kamprop, hvite ballonger 

2. trinn – kamprop, røde ballonger 

3. trinn – sang, blå ballonger 

4. trinn – sang, flagg med bjørkekvister 

5. trinn – sang, flagg med bjørkekvister 

6. trinn – bakerst – trinnet skal ha musikkspill om Anna – synge sanger fra musikalen, noen med 

                 kostymer/plakater 

 

Lærerne på det enkelte trinn får ansvaret for å øve inn kamprop/sanger.  

 

FAU synes forslaget er kjempeflott. Forslag om at fargene på ballongene på trinnet blandes. Ettersom 

skolen blir 30 år i 2018 ble det fremmet forslag om at dette markeres i 17. mai toget.  

 

Klassekontaktene skal gå bakerst sammen med sine respektive trinn. 

Foresatte til 2.-7. trinn oppfordres til å se på toget. Foreldre til barn på 1. trinn oppfordres også til å 

se på toget, men dersom de foresatte ønsker å gå må de gå i rekkene bak trinnet og med 

ballong/flagg. Målet er færrest mulig voksne i toget.  

 

Lærerne ber om at FAU kjøper inn ballonger og foretar utdeling til hvert enkelt trinn. Innkjøp av 

ballongpinner.  Andreas Wiig undersøker og kjøper inn aktuelt antall ballonger og ballongpinner.  

1.-3. trinn: 140 elever. Det ble diskutert hvordan ballongene skal festes. Det ble fremmet forslag om 

at det finnes alternative løsninger til pinner av plast, da flere av trinnene ved skolen har et prosjekt 

om havplast og det føles feil å benytte pinner laget av plast i toget.  

 

Tilvenning overgang barnehage til skole fra Øyvind Taknæs:  

Taknæs fremmet ønske om at kommunen skal ha lik praksis for alle barn som skal starte i 

førsteklassen, jf. tilbudet til kommende førsteklassingene på Innlandet barneskole, hvor de 

kommende førsteklassingene i perioden fra februar til mai har én skoledag på skolen med faddere og 

faglærere. Dette har også vært praksis ved Dalabrekka barneskole det siste halvåret før skolestart.  

 

Rektor informerte om at alle barn som skal starte på Dale barneskole får invitasjon til de 

arrangementer skolen arrangerer for skolestarterne. Alle barnehagene får den samme informasjonen 

som sendes ut til foreldrene.  Skolen arrangerer informasjonsmøte på høsten for neste års 

skoleforeldre med fokus på språk. Deretter er det kveld med innskriving med treff av faddere. De 

kommende førsteklassingene blir også invitert til å overvære samlingsstunden til dagens 

førsteklassinger.  Videre får de kommende førsteklassingene en dobbelttime på skolen og lek med 

faddere. Avslutningsvis arrangeres det et informasjonsmøte for foreldrene.  

 

I tillegg bruker alle barnehagene i nærheten av Dale barneskole å besøke skolen flere ganger, men da 

i regi av barnehagene.  
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Emnet ble diskutert.  Diskusjonen avdekket er at det gjerne er barn som går på andre barnehager enn 

de som sokner til Dale barneskole, som lettest faller utenfor opplegget med tilvenning. Enkelte 

barnehager har ikke kapasitet til å sende med en voksen fra barnehagen til barneskolen for et enkelt 

barn som skal begynne på en annen skole enn den skolen hovedtyngden av barna sokner til.  

 

 

Møtet ble hevet kl. 2115  

 

Neste møte: mandag 7. mai kl. 1945.  

 

 
09.04.2018 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


