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Møtereferat FAU møte 04.12.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Rektor: Knut Einar Olsen 
FAU nestleder: Øyvind Taknæs (3 A)  
Thomas Aas (1 A), Hanne Meek (1 B), Elisabeth Myrlund (1 C), Maria Moren (2 B), Helene Teilgård (2 
C), Øyvind Taknæs (3 A), Thomas Edøy (3 B), Maren M. Steinnes (4 B), Eystein Jarp (5 A), Siv Eide (5 
B), Ann Kristin Furnes (6 A), Andreas Wiis (6 B) 
 

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.  

a. Godkjent uten merknader. 

 

2. Godkjenning av referat fra siste FAU-møte, 6. november.  

a. Godkjent uten merknader. 

 

3. Innmeldte saker. 

a. Ingen innmeldte saker. 

 

4. Rektor informerer: 

a. IKT satsing i kommunen. Strategi godkjent, forventet oppstart august 2018. 

Kort summert: 

i. Infrastruktur 

1. 99% oppetid 

2. 3 systemer oppe til hver tid 

ii. Utstyr. 1-4 klasse egne nettbrett, 5-10 klasse egen bærbar PC.  

iii. Programvare: Apper til brett, multismart etc., handle på kommunalt plan. 

iv. Kompetanse IKT 

1. Styrke lærerne internt 

2. Alle lærerne skal kunne gjennomføre det som står i IKT på læreplana 

på sitt trinn. 

 

Utfyllende info vedr satsing samt tiltaksplan er lagt ut på skolens 

hjemmeside.  

 

b. Eli Kvale har sagt opp sin SFO stilling. Ny stilling lyst ut. Flere kandidater meldt 

interesse. Eli Kvale jobber frem til 01.02.18. 

 

c. De to nye utelysene er kommet drift. 

 

d. Det er kommet bedre lys i ABC bakken. Gule lyskilder er byttet ut med hvite lys. 
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e. Nasjonale prøver er gjennomført. Skolen er i gang med å analysere resultatene. 

Resultatet av 5 trinn: Regning skårer signifikant bedre enn landsgjennomsnitt. På 

norsk og engelsk lesing skårer skolen på landsgjennomsnitt. 

 

f. Skolen er 30 år. Det er i regi av dette delt ut forskjellige oppgaver til trinnene. 1. trinn 

skal lage ett program for en samlingsstund personalet skal arrangere for elevene.. 2. 

trinn skal lage personalfest. 3-4. trinn ordne aktivitetsdag/aktivitetsløype. 5. trinn, 

faglærer og vaktmester har ansvar for utsmykning. Knut informerer at det planlegges 

en stor stein i rundkjøringen, denne skal elevene dekorere med keramikk flis. 6.trinn 

skal lage en stor fest forestilling. 7. trinn skal sørge for at 17. mai toget vinnes.  

 

5. Gangstien – status? 

Lina informerte via mail i forkant av møte: Lyspunkt er satt i produksjon. Venter tilbakemelding 

fra elektriker firma på tidspunkt for montering. 

 

a. Kommentar om at stien er glatt. Er det meningen at det skal legges grus?  Venter 

tilbakemelding fra Lina. 

 

I tillegg ble det lagt frem ønske om belysning på gangsti fra boligfelt mot grusbane. Knut tar 

det videre med kommunalteknisk. 

 

6. Trafikksikkerhet.  

a. Funker det med kjøreforbud opp til skolen?  

i. Knut informerer om at det virker som om forbudet blir respektert. Det er 

fremdeles noen som kjører opp til ansattes parkering. Det virker likevel som 

en forbedring. 

ii. Mye tungtrafikk på morgenen. Skal det settes ut vaktmann? 

 

b. Godkjenning av «Trafikksikker skole»? - Thomas Edøy informerer.  

i. Trygg Trafikk: Læreplan danner ett grunnlag for at barna skal få en felles god 

opplæring i trafikkopplæring. 

1. 4.trinn skal kunne følge trafikkregler 

2. 7. elever skal kunne bruke sykler som trygt fremkomstmidler. 

ii. Kan bli godkjent som trafikksikker skole. 78% skoler er det. Ikke Kristiansund 

kommune. 

iii. Kriterier for å bli trafikksikker skole:  

1. Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt 

2. Årsplan hvor trafikk er integrert 

3. Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport 

4. Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter 

 

iv. Trygg trafikk ansvarlig i Møre og Romsdal ønsker å involvere skolene.  

v. Forslag om praktiske øvelser som ender med at elev mottar et ”sertifikat”.  

1. Bestille veiledningshefter. – Thomas fortsetter å følge opp. 
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vi. Tipse andre FAU om Trygg Trafikk tematikken. 

 

7. FAUs økonomiske status. 

a. Mariann er borte. Endelig resultat på neste møte. 

 

8. Nissetog 29. nov. Oppsummering.  

a. Estimerer resultat til ca 17300 - 3559=13741,-  Tror ikke dette er medberegnet alle 

regningene. Gjennomgang summer neste møte. 

 

b. Lage en handleliste basert årets erfaring ifht til innkjøpt mengde og påmeldte. 

Forslag om å ha system for å vite hvor mange tallerkener med grøt som er deles ut. 

 

c. Kostet 250,- å bruke vipps. Bortimot samtlige brukte vipps ved påmelding. 

 

9. Nyttårsball for 6-7.klasse? Når? Hvor?  

- Ca. 90 elever 

- Forslag til lokasjon; Nordlandet Ungdomsskole? 

o Luftige lokaler, med kantine 

o Fordelaktig at de får kjennskap til skolen de skal begynne på. 

- Skal det serveres mat? 

Nyttårsball tema blir tatt opp igjen på første møtet 2018, med intensjon om 

gjennomføring start 2018.  

 

10. Eventuelt? 

a. Foreslått egenevaluering FAU: 

i. Hvordan er vårt FAU ifht andre FAU? 

ii. Finnes det langsiktige mål vi kan satse på? 

iii. Hva skal FAU være fremover? 

iv. Lage en festkomite? – For å få flere foreldre engasjert, samt delegere 

oppgaver.  

v. Foreslått egenevaluering 

b. Sikkerhetsmøte med entrepenør, FAU og skolen:  

i. Tilbamelding om positiv erfaring for Lina og Øyvind. Følte at bekymringer blir 

hørt. Forventet nytt brukermøte i januar. 

 

Neste FAU møte avholdes mandag 08.01.18.  

 

Riktig god jul og godt nytt år! 

 

 

19.12.17 

Maren M. Steinnes 

referent 


