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Møtereferat FAU møte 07.11.2016 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Rektor: Knut Einar Olsen 
FAU leder: Beate O. Thy (3 A)  
Mariann Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B), Catharina Nålsund (1 C), Hilde R. Storhaug (2 A),       
Cecilie C. Rambjør (2 B), Beate Opstad Thy (3 A), Lill Cathrin Gustad (3 B), Øyvind Taknæs (4 A),        
Siv A. H. Eide (4 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 

Referat ble godkjent.  

 

Sak 3.1 Status ventilasjonssituasjonen på skolen, samt tilbakemelding på klage fra FAU 

FAU hadde før møtet mottatt kopi av kommunens eiendomsdrifts redegjørelse vedrørende skolens 

ventilasjon og inneklima av 04.11.2016, samt vedlegg til denne redegjørelsen.  

 

Eiendomsdrift har konkludert slik:  

«På bakgrunn av den informasjon som foreligger, er det lite sannsynlig at inneklimaet utgjør noen 

helsefare for den aktuelle tidsperioden fram til planlagt utbedring.  Det forutsettes at lufterutinene i 

klasserommene videreføres for å sikre best mulig luft for elevene. Vi regner med at også de videre 

radonmålingene vil gi indikasjon på at strålingsnivået ikke utgjør en sannsynlig helsefare. Det vil bli 

utført nye CO2-målinger for å dokumentere effekten av lufting gjennom vindu.» 

 

Rektor Olsen informerte fra redegjørelsen:  

Det konkluderes med at det kommer for lite luft inn i alle klasserom med unntak av de tre 

klasserommene som har fått innsatt mobile ventilasjonsanlegg.  Det konkluderes videre med at 

situasjonen ikke utgjør noe helsefare for barna, men at ventilasjonsanlegget må skiftes ut. Dette vil 

koste ca. kr 8,5 millioner. Eiendomsdrift har lagt inn kostnaden i deres forslag til investeringsbudsjett 

for 2017. Dersom posten blir med i kommunens budsjett for 2017, vil anbudspapirer vil bli utarbeidet 

i januar 2017. Dette medfører at man først kan ha et nytt ventilasjonsanlegg i bruk på skolen først i 

mai 2017.  

 

Når det gjelder radonmålinger tyder de første målingene på at konsentrasjonene av radon er under 

anbefalt maksnivå.  

Når det gjelder FAUs klage informerte rektor Olsen om at rektor nå må fatte et enkeltvedtak, som vil 

gå ut på at ventilasjonssystemet må skiftes ut og at dette avhenger av at kommunen fatter vedtak 

om investering av nytt ventilasjonsanlegg. FAU vil ha tre ukers klagefrist fra enkeltvedtaket er fattet.  

FAUs kommentarer: 

FAU er kritisk til eiendomsdrifts redegjørelse. Konklusjonen anses lite tilfredsstillende og synes å 

være basert på feiltolkning av bakgrunnsmaterialet. FAU vil arbeide videre med saken og oversende 

brev til kommunen snarest mulig.  Øyvind Taknæs fikk denne oppgaven. 
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Videre vil FAU vurdere å påklage rektors vedtak når det foreligger. Viktig å få de folkevalgte til å 

forstå viktigheten av at utskifting av ventilasjonsanlegget må kom inn i budsjettet for 2017.  

 

Sak 3.2 Status oppussing klasserom 

Rektor informerte om at klasserommene til 1. trinn, 3. trinn, 5. trinn og klasserommet til 4B er 

ferdigmalte. Dessverre har klasserommet til 4B blitt utsatt for hærverk under Dahle cup. Rektor har 

sendt erstatningskrav til ansvarlig for Dahle cup.  

 

Når det gjelder maling av klasserommet til 2B og 7. trinnet, har rektor mottatt tilbakemelding fra 

klassekontaktene om at dette er planlagt utført i midten av november.  

Det ble videre informert om at klasse 2A har byttet klasserom på grunn av flere tilbakemeldinger om 

spesielt tung luft i dette klasserommet – rom mot skoleplanen. 2A har flyttet ned i underetasjen. 

Rektor har mottatt positive tilbakemeldinger etter flyttingen. Rektor er i dialog med 

klassekontaktene vedrørende oppussing av klasserommet til 2A. Det vil foreløpig utestå til senere.  

Det er ikke avtalt noe dato for de resterende klasserommene. FAU foreslå at dette kan utsettes til 

vinterferien.  

Rektor opplyser at de rom som har blitt pusset opp har fått nye gardiner, som er sydd av ansatte på 

skolen. Lærernes pauserom er også blitt pusset opp av de ansatte på skolen. Videre er veggene på 

skolens inngangsparti blitt malt.  

Det oppfordres igjen til at arbeidet utføres på dugnad, da det er ønskelig å benytte evt. 

deltakere/arbeidere fra NAV til skolens fellesareal. Det er behov for 6-7 personer pr. rom pr. dag.  

Alt utstyr og maling holdes av kommunen.  

 

Sak 4 Status angående høring av skolestruktur 

Rektor informerte om at hovedutvalget for skole, barnehage og kultur har behandlet saken og har 

kommet med sin anbefaling:  

Dalebrekke og Goma barneskoler slås sammen og det bygges en ny skole.   

Forsterket skole legges til Innlandet barneskole.  

Felles rektor for Allanengen og Innlandet barneskole.  

Dette vil bli behandlet i kommunestyret på tirsdag 08.11.2016.  

FAU setter spørsmåltegn ved at Innlandet barneskole blir forsterket skole for barnetrinnet og at 

Nordlandet ungdomsskole blir forsterket skole for ungdomstrinnet, da dette kan bety et uheldig 

miljøskifte for barna. Samtidig vil det medføre lang reisevei for de elevene som må dra til Innlandet.  

 

Sak 5 Oppsummering disco 

Neste gang anbefales det at det er 2 personer pr. lek, da dette er populært. Videre må det være  

6 personer på kjøkkenet. Det må også være mer enn 2 personer som har vaktholdet utenfor, da 

området utenfor er stort. Det anbefales at 1 person går rundt og holder overblikket.  

 

Det var ikke nok pølse og pølsebrød. Dette kan bl.a. skyldes at noen spiste flere pølse/pølsebrød. Det 

er også best at pølsene og pølsebrødene leveres på morgenen. Dette vil lette forberedelsene.  
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Inntekter:  kr 11.300,- 

Utgifter: kr       840,- 

Resultat: kr 10.460,- 

Kasserer Vidar Skoglund informerte om at man forut for disco`en hadde kr 21.892,92 på konto, slik at 

dagens saldo nå er på kr 32.352,92. Vidar fremsatte for øvrig ønske om at FAUs økonomi bør være et 

fast punkt på sakslisten.  

Pengehåndteringen ble diskutert. Vidar Skoglund vil lage forslag til rutine for pengehåndtering.  

 

Sak 6 Registrering i enhetsregisteret og MCash 

Saken ble utsatt til neste møte, da Katharina Angvik Hjelmaas ikke var til stede. 

 

 

Sak 7 Trafikksikkerhet på skoleveien 

Det ble diskutert hva FAU kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten for våre barn.  

Det er spesielt krysset ved Draget barnehage som blir trukket frem. Det ble spilt inn et ønske om at 

politiet foretar flere trafikkontroller i området rundt skolen.  

 

Lina Ersvik Pettersen kontakter Kristiansund politistasjon om muligheten for at politiet foretar 

kontroll i hovedveien nedenfor ABC Bakken barnehage ved skolestart og ved skoleslutt, da det 

rapporteres om mye stygg kjøring og høy fart.  

 

Rektor informerte om at det er foretatt en undersøkelse blant skolebarna om hva de opplever som 

problemer i trafikkbildet. Deres tilbakemeldinger er bl.a.: 

- mye kjøring opp og ned til skolen, 

- mange høye hekker, f.eks. i krysset Morkelveien/Kantarellen og i krysset 

Engsoleia/Løvetannbakken, 

- mye rask kjøring med moped på Sommerofeltet og 

- krysset ved Draget barnehage. 

 

FAU viser til rektors henstilling om at kun førsteklassingene trenger å bli kjørt helt opp til skolen. FAU 

stiller seg bak rektors henstilling og oppfordrer foreldrene til i stedet å sette av barna ved 

Dahlehallen. 

 

FAU vil vurdere å arbeide for oppgradering av snarveien ved Dahle squashhall opp til skoleområdet i 

form av lyssetting, fjerning av trær, oppgrusing e.l.  Rektor bes om å sjekke skolens eiendomsgrense 

til neste møte.  

 

Beate Thy kontakter tidligere FAU medlem Runar Hasselø ifht oppdatering trafikksituasjonen og 

hører om han fortsatt er med som representant i trafikkutvalget.  

 

Sak 8 Killer Clowns 

Praten om dette blant elevene har stilnet.  
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Sak 9 Eventuelt - Nissefest 

Den årlige nissefesten vil arrangeres onsdag 30. november fra kl. 18 med start ved Dahlehallen. 

Lystoget vil gå den vanlige ruten. I år vil det ikke være lov å benytte fakler på grunn av brannfare.  

Det oppfordres å benytte lyslyker, lommelykter, hodelykter eller lucialys. 

Servering av grøt og saft utenfor SFO bygget. Besøk av nissen. Påmeldingsfrist 23. november. I fjor 

var det 267 betalende personer.  

 

Fordeling oppgaver: 

Beate Thy Lage invitasjon og sender denne til rektor 

Rektor Utsendelse til alle klasser 

Mariann Gjertsen Hente svarslipper og penger på skolen 

Mariann Gjertsen Hente SFO-nøkkel 

Lina Ersvik Pettersen Innkjøp av søppelsekker, saft, kanel, sukker, servietter, skåler, servietter, 
skjeer og evt. pepperkaker 

Lina Ersvik Pettersen Kontakter Varde AS for pristilbud oppvarming grøt og pakking av 
godteriposer med en klementin, en pastilleske og en liten sjokolade.  

Lill C. Gustad Undersøker sponsing av kakemenn 

Beate Thy Undersøk pris på grøt 

Rolf Hansen Nisse og togansvarlig 

Øyvind Taknæs Nisse og togansvarlig 

Øyvind Taknæs Innkjøp av 2 saftdispensere, 5 pølsekliper og en stor oppbevaringsboks 
med lokk. 

 

Kjøkkenhjelp:   

Beate Thy, Mariann Gjertsen, Linda Tolcsiner, Lill C. Gustad, Siv A. H. Eide og Lina E. Pettersen.  

Alle tar med seg en øse.  

 

Neste FAU møte avholdes mandag 28. november kl. 20.  

 

09.11.2016 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 


