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Referat FAU møte 07.05.2018 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Leder Beate O. Thy (4A)  
Rektor Knut Einar Olsen 
Hanne Meek (1B), Elisabeth Myrlund (1C)  
Mariann M. Gjertsen (2A), Helene Teilgård (2B) 
Øyvind Taknæs (3A), Thomas Edøy (3B) 
Maren M. Steinnes (4B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A)  
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  

Godkjent  
 

Sak 3 Innmelding av saker til evt.  

- Valgkomite FAU 

- Oppmøtetid på skolen om morgenen  

 

Sak 4 Rektor informerte:  

Ståhjulinger m.m.  

Elektriske sparkesykler, ståhjul, classy walk o.l. er nå likestilt med sykkel, og slikt utstyr kan brukes på 

lik linje med sykkel.  Rektor gjør oppmerksom på at det i tråd med skolens ordensregler er påbudt 

med sykkelhjelm til og fra skolen.   

 

Heis 

Skolens heis er ødelagt. Eiendomsdrift er på saken. Rektor tror skolen vil få ny heis, men det er 

usikkert når den vil være på plass.   

 

Klassekontakter 

På skolens hjemmeside er neste skoleårs kontaktlærere publisert. Første trinnet vil få Cecilie 

Strømsholm, Kitty Williams og Sofie Lystad Iversen som kontaktlærere. Sofie L. Iversen er nyansatt 

lærer. Eneste endring ellers er at dagens 6A vil få Randi Flatval som ny kontaktlærer. Årsaken til dette 

er at Trude Fandin er innvilget permisjon for å begynne i ny stilling i Spania. Liv Inger Olsen skal ut i 

fødselspermisjon. Geir Bjørkeng går over i pensjonistenes rekker.  

Det jobbes med å tilsette nye lærere til høsten. Edward Eikrem Jensen får fortsette etter å ha vært 

årsvikar i år. Skolen trenger fortsatt 1-2 lærere til. Neste års lærlinger og assistenter er ikke klare 

ennå.  

 

Forskjønning av skolens areal 

Det er kommet opp midlertidige blomsterkasser utenfor lærervinduene i første etasje. Parkvesenet 

skal utbedre området senere.  For øvrig jobbes det med oppsett av et kunstverk der søppelkassene 

var plassert tidligere. Kunstverket er laget av fliser som alle skolens elever har vært med og laget. 

Primus motor har vært formingslærer Merete Storbukt.  
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FAU ber rektor undersøke om kommunalteknikk kan koste gangstien opp til skolen før 17. mai. Full 

av grus slik den er nå.  

Forestilling tirsdag 8. mai 

6. trinnet har i samarbeid med musiker Rune Tylden laget en forestilling om Anna, som bodde på 

Kvitneslykta før krigen. Elevene på trinnet har skrevet sanger, sydd kostymer, laget rekvisitter m.m. 

mens Rune Tylden har laget arrangementet. Forestilling spilles tirsdag 8. mai på Nordlandet 

ungdomsskole.   

 

Sykkelopplæring 

Rektor har ikke hatt mulighet til å se på denne aktiviteten på grunn av andre oppgaver.  

FAU bifaller at evt. sykkelopplæring utsettes til høsten.   

 

Sak 5 FAUs økonomiske status 

Mariann Gjertsen opplyste at FAU har kr 48.090,- på kontoen etter at regningen for lysmasten er 

betalt til West Elektro.  

 

Mariann Gjertsen opplyste at det er mulig å oppgradere til Vipps GO, hvor det kan legges inn en 

meny for hver enkelt tilstelning.  Dette vil lette arbeidet i forbindelse med tilstelninger, hvor det er 

viktig å få oversikt over hva som er bestilt, f.eks. nissetoget. Neste års FAU får ta stilling til om de 

ønsker å oppgradere til Vipps GO. Mariann Gjertsen vil imidlertid undersøke med årets 17. mai 

komite om de ønsker Vipps GO allerede nå.  

  

Sak 6 Gangstien – status 

Rektor opplyste at kommunen ved kommunalteknikk med har slitt med sykdom og andre 

presserende oppgaver i forhold til ferdigstillelse av gangstien.  Rektor har i dag fått opplyst at 

kommunen forventer ferdigstillelse av gangstien i løpet av uke 20.   

 

FAU er imidlertid godt fornøyd med det arbeid som hittil er gjort av kommunen.  

 

Sak 7  - 17. mai arrangement 

Arrangement på skolen  

Maren M. Steinnes informerte om at det har vært vanskelig å få foreldre til å stille opp. På grunn av 

pinsen er det mange familier som dessverre reiser bort.  

Det er delt ut informasjon til barnehagene om arrangementet. FAU mener det er viktig å få frem at 

dette er et arrangement for nærområdet, ikke kun for familier med barn på skolen.  

 

Barnetoget 

Rektor vil lage og sende ut informasjon om barnetoget. Det er oppmøte ved Allanengen barneskole.  

 

Klassekontakten har ansvar for at noen på trinnet henter klassefanene. Klassekontaktene på  

7. trinn har ansvaret for at noen på 7. trinn henter flaggborgen (11 flagg) og leverer disse til 

Allanengen skole.  Klassefaner, skolens fane og flaggborgen hentes på skolen 16. mai fra kl. 12.00-

15.30.  Roy Brandtzæg har tatt på seg oppdraget med å bære skolens fane.  FAU takker og bukker.  

 

FAU har forståelse for at noen barn ikke ønsker å gå i barnetoget uten sine foreldre i nærheten. 

Foreldrene henstilles i så fall om å gå bak det enkelte trinn.  
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Skolens sekretær tar ansvar for å kjøpe inn 160 ballonger (ca. 1/3 av hver av røde, hvite og blå 

ballonger). Leveres rektor innen 14. mai for utdeling til de aktuelle trinnene. Foreldrene får ansvaret 

for å blåse opp og feste ballong på en kort tråd.  4. og 5. trinn må stille med flagg og bjørkekvister.  

 

Sak 8 – Årets gavemidler – Sparebank1 

Sparebank1 deler ut midler i juni. Søknadsfrist 1. juni. Det ble fremmet forslag om å be om midler til 

ny lysmast i tilknytning til den nye gangstien ned mot Dahlehallen. Enighet om at FAU søker om 

gavemidler til dette.  I forbindelse med forslaget ble det fremmet forslag om å profilere gangstien 

som en gladsak i Tidens Krav, for å vise hva FAU har utrettet og hva som er mulig å få til i fellesskap 

med andre. Det ble besluttet at Øyvind Taknæs og Lina Ersvik Pettersen arbeider videre med 

søknaden og profileringen.   

 

Det ble også fremmet forslag om å søke Gjensidige om støtte. Fristen er her 15. september. FAU 

neste skoleår følger opp evt. søknad. Det ble fremmet forslag om å søke Gjensidige om støtte til 

drenering av området under dissen ved SFO bygget, da det lett blir ansamling av vann under dissen.  

 

Sak 9 – Eventuelt 

Valgkomite  

Valgkomite for valg av neste års FAU verv ble diskutert. Det er vanskelig å sette ned en egen komite 

før skoleslutt, da ikke alle trinnene har hatt foreldremøte og valg før neste FAU møte. Kun årets 

første trinn er ferdige. De har valgt FAU representant og Sosialminister. 

 

Årets FAU representanter oppfordres til å framsnakke FAU på foreldremøtet.   

 

Oppmøtetid på skolen om morgenen 

En SFO ansatt har ovenfor en FAU representant uttrykt bekymring for at mange elever møter opp på 

skolen lenge før skolestart, dvs. før kl. 08 – er det regler for når barna får lov til å komme om 

morgenen?  

 

Spørsmålet ble diskutert av FAU. Rektor opplyste at SFO har førsterett på skolens område i SFO tiden. 

For mange barn er det imidlertid dagens høydepunkt å møte klassekamerater før skolestart og spille 

fotball i bingen. Rektor vil undersøke om det er noe problem.  Rektor gjorde oppmerksom på at tilsyn 

av skoleområdet startes først kl. 0820 i regi av skolen.  

 

 

Møte ble hevet ca. kl. 2050.  

 

Neste møte: mandag 4. juni kl. 1945.  

 

 
07.05.2018 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 

 


