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Møtereferat FAU møte 06.03.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

FAU leder: Beate O. Thy (3 A)  
Rektor Knut Einar Olsen  
Mariann Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B og 4 B) 
Merethe Kjellnes (2 A og 4 A) 
Stine B. Hansen (3 B) 
Rolf Magne Hansen (5 A), Linda Tolcsiner (5 B)  
Vidar Skoglund (7 B). 
Referent: Lina E. Pettersen (6 A) 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

Sak 2 Godkjenning av referat fra siste FAU møte 06.02.2017 

Endring av dato fra 09.01.2017 til 09.02.2017 i referatets overskrift. For øvrig godkjennes referatet.  

 

Sak 3 Rektor informerer: 

 

Oppussing klasserom 

Skolen har nå startet oppussing av nest siste klasserom med hjelp av ungdommer fra NAV. Det er 

klasserommene til 6. trinn som nå tas. Neste år vil alle klassene ha nyoppusset klasserom.  

 

Økonomi 

Kommunen har fått mer penger til «Tidligere innsats» fra staten. Dale barneskole hadde fra før fått  

kr 895.000,- fra kommunen. Skolen vil få ytterligere kr 665.000,-.  Pengene skal brukes til flere lærere 

på 1. - 4. trinn, da dette er et krav fra staten.  

 

Overskudd 2016 

Regnskapet er ikke klart ennå, men det er klart at det blir et overskudd.  

 

Skolestart 

Til høsten vil Dale barneskole få to elever overført fra Bekkefaret skole. Det følger med to lærere og 

en assistent. Skolen vil få en ekstrabevilling i forhold til disse elevene. De andre ansatte fra 

Bekkefaret skole skal jobbe på Nordlandet ungdomsskole.  

 

Bygg 

Rektor har vært i møte med kommunens avd. for eiendomsdrift. Kommunen har ansatt en arkitekt. 

Arkitektens første prosjekt vil være utvidelse av Dale barneskole. Det er nå snakk om en utvidelse av 

selve skolen og ikke bruk av brakker. Utvidelsen vil skje ut fra fløya til 6. – 7. trinn.  

 

Ventilasjon 

Kommunen har hyret inn ekstern kompetanse i forhold til ventilasjonsanlegget.   

Rektor har mottatt tilbakemeldinger om de enkelte målingene. Disse kan være vanskelig å sette seg 

inn på grunn av omfang. Rektor har imidlertid fått lovnad om at alle målinger i forhold til radon er 

innenfor et forsvarlig nivå. Naturlig nok ikke et akseptabelt nivå når det gjelder oksygen.   
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Ansettelse ny inspektør 

Skolen har fått 10 søkere til stillingen som inspektør. Det er flere gode kandidater. Tre av disse blir nå 

innkalt til intervju. Intervjuene starter denne uken og fortsetter i neste uke.  

Rektor mener at man bør ha ansettelsen klar til april. Den som ansettes skal starte 01.08.2017. 

Det er for øvrig utlyst totalt fire inspektørstillinger i kommunen. To av søkerne har kun søkt på Dale 

barneskole.  

 

Tilsettinger lærere 

Skolen har to årsvikarer i år. Rektor har sendt inn sin innstilling om ansettelse av to lærere til 

kommunen sentralt.  Ellers opplyser rektor at skolen har behov for flere assistenter.  

 

Åpen dag – tirsdag 23. mai 

Rektor har sendt ut informasjonsskriv vedrørende Åpen dag til skolens ansatte og til FAU, hvor det 

fremgår hva det enkelte trinn får ansvar for og hva den enkelte elev skal ta med seg til Åpen dag. 

Alle foreldre oppfordres til å skaffe gevinster til åresalg m.m.  

Elevene vil avspasere onsdag 24. mai. SFO vil imidlertid være åpen. Det vil være mulighet å kjøpe seg 

plass for den som ikke har plass til vanlig.     

 

Benker 

Skolen har bestilt 3 stk. Rastarkalv benker fra Varde AS. Det vil bli inngravert Dale barneskole i 

ryggstøtten.  

 

IKT i skolen 

Det er satt ned en arbeidsgruppe, som skal se på IKT i skolen. Rektor er med i denne gruppen. 

Førsteprioritet er gode nettverk.  

Dale barneskole er pekt ut som pilotskole og vil prøve ut et nytt trådløst nettverk, som er rimeligere 

og med smartere løsning.  Brukervennligheten prioriteres nå før sikkerheten.  Løsningen medfører at 

flere datamaskiner/telefoner kan være pålogget samtidig på samme nettverk.  

Det skal ikke være noe fare for økt stråling.   

 

Kartleggingsprøver på småskoletrinnet 

Det vil bli foretatt kartleggingsprøver, som gjør at lærerne kan fange opp de elevene som sliter. 

Prøvene vil være i norsk, engelsk, og matte. 

Noen av prøvene er obligatoriske, og andre er frivillige, men Dale barneskole skal delta alle prøvene. 

 

Sak 4 Registrering av Mcash/Vipps 

Mcash legges ned. Mariann Gjertsen ordner registrering av Vipps på vegne av stiftelsen til neste 

møte i FAU, senest til 1. mai.   

 

Sak 5 Økonomistatus FAU  

Kr 37.000 på konto.  

 

Sak 6 Trafikksikkerheten. Status 

Rolf Hansen sjekker ut priser vedrørende belysning av snarveien ned til Dahlehallen.   

Parksjefen bør kontaktes i forhold til det å åpne opp stien ved felling av trær. 

Lina E. Pettersen vil sjekke om det er kommet lys i lysmasten ved fotballbingen og evt. melde inn 

feilen på nytt til kommunen.   
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Sak 7 Avfallsanlegg i Pilotveien. Status 

Bystyret har vedtatt plassering på Hagelin.  

 

Sak 8 Åpen dag 23. mai 

Se sak 3.  

 

Sak 9 Eventuelt 

 

Skolefotografering 

I år vil det bli fotografering av både 1. trinn og 7. trinn i mai.  

Neste skoleår vil 1. trinnet bli fotografert i august, mens 7. trinn vil bli fotografert i mai.  

 

Bruk av SFO 

Tilbakemelding fra FAU representant om at det i motsetning til tidligere nå er lite fleksibilitet i 

forhold til levering- og hentetid ved redusert SFO plass (50%). En må nå bruke sine timer fra kl. 0730-

1400. Rektor vil følge opp. 

 

 

Neste FAU møte avholdes mandag 3. april 2017.  

 

 

06.03.2017  

Lina Ersvik Pettersen 

referent 


