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Møtereferat FAU møte 09.01.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Rektor Knut Einar Olsen (Under sak 1, 2, 3 og 10) 
FAU leder: Beate O. Thy (3 A)  
Renate Grønning (1 B) 
Katharina Hjelmaas (2 B)  
Øyvind Taknæs (4 A), Siv A. F. Eide (4 B). 
Rolf Magne Hansen (5 A)  
Line-Merethe Nordhagen (7 A), 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 28.11.2016 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 3 Rektor informerer: 

Utvidelse av Dale barneskole 

Bystyret har vedtatt at det skal brukes ti millioner kroner på skolebygg på Dale barneskole i 2017.  

Det er en begrenset sum – vil ikke bli tilbygg til eksisterende bygg eller riving av SFO-bygget.  

Realistisk: Et brakkebygg tilsvarende det som står på Bjerkelund skole (deler av det som var oppe på 

Nordlandet ungdomsskole). Det skal inneholde fire klasserom, noen grupperom, teknisk rom, 

garderober, toaletter osv.  Pengene skal holde til selve brakkebygget, grunnarbeid, fast inventar osv.  

Det er ikke sagt fra kommunen vedrørende varighet på bygget. Målet er at dette skal stå klart til 

skolestart august 2017. Prosjekteringen starter snarest mulig.  

 

Lærerne glade for at de får flere klasserom og mer plass, men vet jo at disse ikke er like varig som et 

ordinært bygg.  Det positive med denne løsningen er at det ikke vil være behov for flytting av 

skolegrenser.  

 

Det skal være en befaring på skolen førstkommende torsdag angående plassering. Det har vært 

snakket om å benytte arealet nedenfor SFO-bygget, hvor det i dag er lekeapparater. Rektor ser heller 

for seg å bruke arealet foran 6.- 7. klassefløyen/skogsområdet mot barnehagen, da dette arealet er 

mindre i bruk.  FAU støtter forslaget. Ønsker ikke å ta lekeområdet nedenfor SFO bygget, da dette 

området er mye brukt og det fryktes at det kan ta lang tid og penger å få apparatene flyttet og satt 

opp et annet sted.   

 

Forsterket skole 

Bekkefaret skole skal legges ned, hvor det i dag går 3 elever. 1 elev skal starte i 8. klasse på 

Nordlandet ungdomsskole. To elever antas overflyttet til Dale barneskole.  

Alle foreldre har rett til å velge nærskolen sin.  Dette kan bety at det blir mer press på skolebygget 

ved at flere ønsker seg til Dale barneskole.  

 

Det mangler i dag grupperom ved skolen. To av skolens klasserom (ikke de nye brakkerommene) vil 

sannsynligvis bli benyttet som grupperom til forsterket avdeling med inndeling av grupperom og 

arbeidsrom for inntil 6 elever. De skal ha gode og kompetente personell rundt seg og føle seg som en 
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del av skolemiljøet på skolen.  Ombyggingen av de to klasserommene skal inngå i de ti millioner 

kronene skolen har fått til skolebygg, se ovenfor.   

 

Budsjett 2017 

Skolen har fått en budsjettramme på 23.440.000. I fjor var rammen på kr 22.192.000. Økningen 

skyldes at det er satt av kr 625 000 til forsterket skole, at skolen har helårsvirkning av tre klasser på 1. 

trinn og at skolen har fått en økning på posten for spesielt hjelpetrengende elever.  

Neste skoleår vil skolen få 1,5 millioner kroner til forsterket skole.  

 

Videre er det budsjettert med at skolen vil få 3,2 millioner kroner i inntekter i form av  

- foreldrebetaling i SFO 2,2 millioner kroner 

- statlige midler til tidlig innsats kr 900.000,- og 

- kompensasjon for at rektor er leder for barneskolenettverket i kommunen kr 100.000,-  

 

Budsjettmidlene er fordelt etter de to siste års forbruk.  

 

Pr. 6. januar har skolen et overskudd på kr 216.000,- for 2016. Skolen har imidlertid ikke fått 

lønnskompensasjon for lønnsoppgjøret i 2016 ennå, slik at overskuddet forventes å bli nærmere kr 

500.000,-. Rektor viser til at rådmannen har sagt at skolen får ta med seg overskuddet inn i driften av 

skolen i 2017. 

 

Når forsterket skole opprettes, antas det at skolen vil få to elever fra Bekkefaret. Skolen vil da få en 

sum for å ivareta dem. De ansatte ved Bekkefaret skole er ansatt i kommunen. Det er ønskelig å få 

noen av disse over på Dale barneskole.  

 

Rektor er totalt sett optimistisk ifht skolens budsjettsituasjon.  

 

Sak 4 Nissetoget - oppsummering  

Vidar Skoglund informerte om at han hadde satte inn ca. kr 17.000 på kontoen etter nissetoget. 

Beate O. Thy informerte at utgiftene er på ca. kr 6.000, slik at man vil bli sittende igjen med et  

overskudd på over kr 10.000. 

 

Erfaringer etter nissetoget: 

Det ble kjøpt inn for mye laktosefri grøt. Det ble beregnet ca. 150 – 160 gram pr. person i vanlig grøt. 

Dette holdt akkurat. Grøten ble kjøpt inn på TK Engros i 8 kilos poser og oppvarmet gratis av Grand 

hotell. Tusen takk til Grand hotell. 

 

Det funket bra å bruke de nye saft dispenserne. De lettet arbeidet betraktelig.  

 

Det ble pakket 200 poser med 1 klementin, 1 kakemann og flere drops. Disse ble delt ut.  

Det funket bra at flere i FAU møtte opp ca 1,5 time før togavgangen for pakking av disse. 

Tusen takk til Baker Sevaldsen for 200 gratis kakemenn og tusen takk til Kiwi Dale og Coop Extra 

for en eske med klemetiner fra hver av butikkene. 

 

Det foreslås at man til neste år har julemusikk utenfor enten ved bruk av høyttalere eller ved felles 

allsang eller ved at en klasse/et trinn får ansvar for underholdning i form av julesanger. 
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Sak 5 Økonomistatus FAU  

FAU har nesten kr 50.000 på kontoen.  

 

Sak 6 Innkjøp av baller til klassene 

Øyvind Taknæs fikk mandat til å kjøpe inn 16 fotballer og 16 basketballer for inntil kr 5.400. 

Elevrådet sørger for merking av ballene til hvert enkelt trinn. Regningen sendes til kasserer.  

 

Sak 7 Ventilasjonsanlegget 

Rektor informerte. Bystyret har vedtatt at skolen skal få nytt ventilasjonsanlegg og nytt 

styringsanlegg. Det er satt av 6,5 millioner kroner til ventilasjonsanlegget og ca 2 millioner kroner til 

nytt styringsanlegg til ventilasjonsanlegget. 

  

Det vil være et oppstartsmøte på eiendomsdrift onsdag 11. januar. Rektor har bedt om å få korte og 

jevnlige oppdateringer ifht arbeidet, som han vil videresende til FAU. Eiendomsdrift skal måle to 

klasserom om gangen for radon (målerne flyttes rundt).  

 

I sitt enkeltvedtak la rektor til grunn at ventilasjonsanlegget skal være ferdig innen slutten av mai 

2017. Dette etter råd fra eiendomsdrift. På dagens møte mente eiendomsdrift imidlertid at arbeidet 

ville kunne ta lengre tid. Rektor vil holde opp trykket i arbeidet ifht eiendomsdrift.  

 

Sak 8 Trafikksikkerheten  

Ifht snarveien opp til skolen ved squashhallen informerte Lina Ersvik Pettersen om at hun hadde vært 

i kontakt med Dahlehallen AS ved daglig leder Jan Åge Nerland og Ralf Larsen. Daglig leder stiller seg 

positiv til at selskapet dekker strømkostnadene til lyskasterne, dersom kommunen sørger for 

lyskastere og dekker kostnadene for montering av disse.   

 

Pettersen vil innhente skriftlig bekreftelse fra Dahlehallen AS før hun jobber videre mot kommunen. 

Stein Pettersen, faglig ansvarlig elektro på bygg og eiendom, kan være en aktuell person å kontakte.  

 

Dersom brakkeriggen blir satt opp i nærheten av 6.-7. trinn fløya, oppfordres rektor til samtidig å 

ta opp muligheten for belysning av stien ned til Dahlehallen med eiendomsdrift, se sak 3.  

 

Når det gjelder farlige veikryss, og da spesielt ved Draget barnehage ble det opplyst av Katarina 

Hjelmaas at Draget velforening jobber aktivt mot utbygger ifht sistnevnte kryss.  FAU leder Beate  

O. Thy vil sende e-post til leder for velforeningen og uttrykke FAUs bekymring og støtte ifht krysset.   

 

Sak 9 Status registrering i enhetsregisteret og MCash 

Registreringen av FAU som ideell organisasjon er blitt godkjent av Enhetsregisteret:  

Organisasjonsnummer: 913714520 – FAU Dale barneskole.   

FAU vil nå starte arbeide med MCash registrering og Vipps. 

 

Sak 10 Åpen dag 

Rektor informerte om at lærerne ønsker at Åpen dag dette skoleåret skal arrangeres tirsdag 23. mai 

fra kl. 1700 - 1930. Elever og lærere vil avspasere onsdag 24. mai, men SFO vil holde åpent hele 

dagen for de som har plass.  Torsdag 25. mai er Kristi Himmelfartsdag og fredag 26. mai er allerede 

en fridag for lærere og elever i skolekalenderen.  

FAU er enig i datoen.  
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Lærerne tar seg av planleggingen av dagen.  

FAU: ansvar for gevinster til åresalg og drift av cafè (drikke og kaker).  

Det ble foreslått grilling og salg av hamburgere og pølse med brød. Dette bør skje utenfor.     

Det ble også foreslått å selge smoothie som et sunnere alternativ.  

Lina Ersvik Pettersen vil undersøke med Bama ordningen ifht innkjøp av smoothie og refusjon av 

deler av utgiftene.  

 

Sak 11 Eventuelt 

Kristiansund foreldre utvalg 

Renate Grønning overtar vervet til Lars Egil Aas i KFU (Kristiansund foreldre utvalg).   

 

Skolefotografering 

FAU leder har blitt kontaktet av et selskap som har levert tilbud om skolefotografering.  

FAU ønsker imidlertid å bruke lokale fotografer.   

Line-Merethe Nordhagen innhenter tilbud fra de lokale fotografene.  

 

4. trinnet har ansvar for årets 17. mai arrangement 

Trinnet anbefales snarest mulig å starte planleggingen av arrangementet og innhenting av gevinster 

til loddsalg og tombola. Øyvind Taknæs har fått overlevert 17. mai permen fra rektor, hvor tidligere 

trinns erfaringer er nedtegnet. 

 

Foredrag fra elevbedrift 

Beate O. Thy har svart bedriften, men ikke mottatt noe tilbakemelding etterpå.  

 

 

Neste FAU møte avholdes mandag 6. februar 2017.  

 

 

10.01.2017  

Lina Ersvik Pettersen, referent 


