
 

FAU 03.09.2018 – Dale barneskole 

1. Beate Opstad Thy ønsker velkommen. Presentasjonsrunde med både FAU-

representanter og «sosialministere». 

 

2. Knut informerer om: 

- skolens organisering 

- FAUs organisering. Innfører «sosialminister» fra skoleåret 2018/2019. Dette for å 

fordele oppgavene. «Sosialministeren» får ansvaret for de sosiale aktivitetene. 

- opplæringsloven § 9 a om læringsmiljø. Skolen scorer bra på elevundersøkelser. 

Skolen benytter også en undersøkelse som heter «Spekter». Denne er ikke 

anonym. Undersøkelsen får fakta på bordet og dette gjør det mulig å jobbe videre 

med konkrete problemstillinger. Skolens ledelse synes dette er en god måte å 

jobbe på. Knut redegjør for saksgangen i mobbesaker. Det er viktig at elevens 

arbeidsmiljø er godt slik at elevene får optimale forhold for læring. 

 

3. Valg av FAU for skoleåret 2018/2019 og leder blant «sosialministerene» 

Øyvind Sevaldsen Taknæs, leder. 

           Beate Opstad Thy, nestleder. 

           Katharina Angvik Hjelmaas, referent. 

           Bjørnar Waage, kasserer. 

           Idar Slatlem, leder blant «sosialministerene». 

           Frank Robert Alfredsen, nestleder for «sosialministerene». 

SU –  Hilde Stræmsholm Eeg. 

Aina-Therese Eikrem. 

Carina Schei Larsen, (vara). 

Øyvind Sevaldsen Taknæs, leder er obligatorisk medlem av SU. 

 

Medlem til kommunalt foreldreutvalg – Øyvind hører med de andre skolene om det 

er interesse for dette utvalget. Rollen må klarlegges. Overføres til neste møte. 

Trafikkutvalget – Jan Arve Mjønes 

4. Møteplan for FAU 

Første mandag i måneden kl. 19.45. 

 

5. Økonomi 

FAU har ca. kr. 35.000 på konto. Inntektskilder er nissefest, disco, 17.mai og 

«åpendag». 

 

 

 



 

6. Forslag til nye saker for FAU 

Innkjøringen til forsterket avdelingen er sperret av personbiler, særlig i tidsrommet 

08.00-08.30. Det er foreldre som må kjøre barna sine dit. Det må opp med sperringer 

slik at de som må kjøre til skolen ikke blir innesperret. Utkjøringen må være fri. 

Utkjøringen må merkes. Knut informerer om at han er klar over problemet og at det 

jobbes med saken. 

Ønske om sykkelsti i skogen. 

Klatrepark som Allanengen eller som på Kvamskole i Molde. 

Strøing av stien til Dalehallen. Det var glatt i fjor. Flere uhell. Det bør settes ut 

sandkasser. Knut tar dette videre. 

Stien mellom Kantarellen og skolen har dårlig belysning. Ramona ringer kommunen 

og sjekker opp med kommunen. FAU har kr. 4000 til å bruke på belysning av stien.  

Det ligger også en forfallen lekeplass ved gang- og sykkelstien denne bør kommunen 

gjøre noe med. 

Stien langs sjøen til skolen er dårlig og uten lys. Øyvind følger opp. 

Finansiering: Kan det være aktuelt å søke kommunalt næringsforum om penger? 

Finnes det andre steder å søke om støtte?  

Hva ønsker foreldrene at FAU skal jobbe med? Øyvind lager et skjema og legger det 

ut på Facebook for å kartlegge hva foreldrene ønsker.  

En vurderer videre i neste møte hvilke saker FAU skal jobbe med på bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra foreldre og elever. 

7. Eventuelt 

Sjakkbrettene er ikke malt opp. Beate følger opp dette med Knut. 

Enighet om å benytte Kiwi Dale i fremtiden. 

Det er et vedvarende problem at foreldre kjører barna sine opp til skolen. Det 

oppstår kaotiske situasjoner og fremkommeligheten er vanskelig. Det er viktig å 

tenke på barnas trafikksikkerhet. Jan Arve sjekker opp muligheten for stopp 

forbudtskilt mellom kl. 8-9. Foreldre oppfordres til ikke å kjøre barna sine opp til 

skolen. 

8. Knut informerer om forsterket skoletilbud. 

Det ligger informasjon om dette på skolens hjemmesider. 

Det er i dag tre elever som benytter tilbudet. Avdelingen vil ha fire elever etter 

høstferien. Elevene kan ha alle typer vansker. 

 

Referent: Katharina Angvik Hjelmaas 

 


