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Møtereferat FAU møte 28.11.2016 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Rektor: Knut Einar Olsen 
FAU leder: Beate O. Thy (3 A)  
Mariann Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B),  
Merethe Kjellnes (vara 2 A og 4 A), 
Lill Cathrin Gustad (3 B),  
Rolf Magne Hansen (5 A), Grete Haug (vara 5 B),  
Line-Merethe Nordhagen (7 A). 
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 Rektor informerer 

Utebelysning:  

Det er oppdaget at det er jordingsfeil på utelys på SFO og skolebygget, samt at det er en kommunal 

lysstolpe det er feil på – kommunens eiendomsdrift er på saken.  

 

Økonomi:  

Skolen ser ut til å gå i pluss. Skolen har fått lovnad om at den får med seg evt. overskudd inn i 2017. 

Overskuddet kommer til tross for at det er kjøpt mer enn beregnet, herunder kjøpt elev-pc på eget 

budsjett.  

 

Skolestruktur:  

Forsterket skole er siden siste møte vedtatt lagt til Dale barneskole.  

Rektor informerte om at det kommer til å bli diskusjoner om hva det vil si og hvem som vil få tilbud.  

Elever ved Bekkefaret skole vil få tilbud ved Dale barneskole. Det er snakk om 2,5 elev.  

Pr. i dag har ikke skolen plass til å utvide. Rektor vil arbeide for at Dale barneskole blir først utbygd. 

 

Spisetider SFO: 

Rektor informerte om at det er blitt endret spisetider ved SFO, noe som medfører at de to 2. klassene 

nå får spise sammen i SFO bygget.  

 

Uteområdet: 

Rektor viste til at han i forrige møte ble bedt om å fremskaffe et kart over skoleområdet. Rektor har 

mottatt kartet og videresendt det til medlemmene i FAU pr e-post.   

 

Nasjonale prøver: 

Skolen har nå mottatt resultater fra de nasjonale prøvene foretatt på 5. trinnet og 8. trinnet.  

 

Resultat 5. trinn:  

Landsgjennomsnittet ligger på 2,0.  

Tretrinnsskala, hvor beste nivå er 3 og dårligste er 1.   
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Rektor har lagt til grunn at resultatet må være bedre enn 0,2 for at trinnet skal være bedre enn 

landsgjennomsnittet, dvs. 2,2 eller bedre.  

 

Engelsk  2,1 

Norsk   2,2  – vesentlig bedre enn snittet i Norge 

Regning  2,4  – veldig bra 

 

Resultat 8. trinn, fjorårets kull på 7. trinn: 

Landsgjennomsnittet ligger på 3,0.  

Femtrinns skala, hvor 5 er beste nivå og 1 er dårligste nivå.  

Rektor har lagt til grunn at resultatet må være bedre enn 0,3 for å være bedre enn 

landsgjennomsnittet, dvs. 3,3 eller bedre.  

 

Engelsk  3,0 

Lesing   3,1  

Regning  3,3 nesten 3,4 

 

Rektor ønsker at Dale elevene skal være bedre enn landsgjennomsnittet.  

Resultatet viser at skolen må jobbe mer med engelsk. 

Det jobbes bevisst med den enkelte barn. Foreldrene vil bli orientert om barnas resultater enkeltvis. 

Skolen vil ta tak i de emner som en ser flere elever sliter med.  

Alt i alt er rektor godt fornøyd med resultatet.  

Skolen skal ha høye forventninger til elevene og rektor har høye forventninger til sine ansatte. 

På ungdomsskolen er det mange på nivå 3, noe som kan tyde på at det er vanskelig å få frem de som 

er flinkest. Differensiert læring er et mål, men kan være utfordrende å få til i skolehverdagen.  

 

Sak 4 Økonomistatus FAU  

Kasserer Vidar Skoglund ikke til stede.  

 

Sak 5 Innspill fra elevrådet 

Elevrådet har fremsatt søknad om støtte til kjøp av fotballer og basketballer til hvert enkelt trinn.  

Priser er innhentet fra Inter Sport, G Sport og Sport 1.  

Pris for 16 fotballer og 16 basketballer - kr 5.200 – kr 5.300,-. 

FAU ønsker å innvilge søknad, men vil foreta en kontroll på kvalitet før innkjøp foretas.  

Ballene skal følge aldersgruppen og skal merkes f.eks. «2006 A» 

Lill følger opp spørsmålet om kvalitet med Catharina. 

 

Elevrådet har fremsatt ønsker om følgende tiltak: 

- «Tauskog» 

- Male opp midtstrek og keeperfelt på bingen 

- Sykkelløype på grusbanen 

- Vedlikehold av uværskuret, oppsett av klatrevegg, samt legging av platting og innsetting av 

benker 

- Høyere vegg på bingen 

- Oppmalt kombinert kanonball- og stikkballfelt utenfor rødfløya.  
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Forslagene ble diskutert.  Rektor informerte om at kommunens eiendomsdrift allerede har sagt at de 

skal gjøre noe med uværsskuret for å holde det ved like. Rektor opplyste også at vaktmester kan ta 

oppmerking av kombinert kanonball- og stikkballfelt til våren.  

 

Sak 6 Ventilasjonsanlegget 

I forrige møte fikk Øyvind Taknæs i oppgave å skrive utkast til brev til kommunen vedrørende 

ventilasjonsanlegget.  Det anses ikke å være behov for utarbeidelse av et slikt brev nå som FAU har 

mottatt opplysninger om at ventilasjonsanlegget ved Dale barneskole er tatt inn i kommunens 

budsjettforslaget med ferdigstillelse juni 2017. Budsjettet skal oppe til behandling i desember.  

 

Sak 7 Status nissetog  

Det er ca. 330 påmeldte, hvor 190 er barn.  

 

Grøt, saft, gløgg samt service og bestikk er bestilt hos TP Engros. Det er beregnet ca. 150-200 gram 

grøt pr. person. Grøten vil bli varmet opp på Grand hotell. Det er også bestilt saft og gløgg fra 

hotellet. Beate henter grøt på Grand.  

 

Kiwi Dale og Coop har sponset hver sin kasse med klementiner.  Sevaldsen har sponset 200 

kakemenn. I tillegg vil Mariann Gjertsen kjøpe inn karameller fra Europris.   Line-Merethe 

Nordhaugen kjøper inn 200 stk. papirposer fra Nor Engros. Disse leveres Lina Pettersen på jobb eller 

vil bli levert på SFO onsdag ettermiddag.  Godteriposer: 1 stk. kakemann, 1 stk. klementin og 2 stk. 

karameller 

 

Lina E. Pettersen kjøper inn: søppelsekker, kanel og sukker. Beate O. Thy ordner syltetøyglass til 

kanel- og sukkerblanding. 

 

Oppmøte kjøkkenhjelp kl. 1630 - Beate O. Thy, Linda Tolcsiner, Lina E. Pettersen og Lill C. Gustad fra 

kl. 17 – FAU må be flere om hjelp. Beate O. Thy vil først rette en henstilling på FAU gruppen på 

Facebook, før en evt. går ut på trinnenes sider og ber om hjelp.  Alle kjøkkenhjelpene må ta med seg 

en øse. Vi får låne kasseroller til grøten fra skolekjøkkenet.   

 

FAU oppfordrer til at man ikke benytter fakler i nissetoget på grunn av gnistregn.  

På grunn av sykdom er det mulig at man må ha en nisse i reserve. Nissen ordner nissedrakt.  

Rektor videreformidlet en henstilling fra de ansatte på SFO om Ikke å sett igjen rester på SFO.  

 

Sak 8 Status registrering i enhetsregisteret og MCash 

Registreringen er under arbeid.  

 

Sak 9 Status trafikksikkerhet 

Beate O. Thy har mottatt tilbakemelding fra Runar Hasselø vedrørende det arbeidet som er gjort i 

forhold til trafikksikkerheten. Når det gjelder gatelysene er det det satt inn nye pærer som gir et 

bedre lys ved overgangsfeltene. Videre er det opp til de enkelte velforeningene å arbeide med evt. 

trafikkfarlige kryss, lys m.m.  Når det gjelder forholdene ved Draget barnehage er dette noe som må 

tas med utbygger av feltet. FAU må jobbe videre med å legge press på utbygger.  

 

Lina E. Pettersen informerte om at det er sendt e-post til stasjonssjefen og ordenssjefen ved 

Kristiansund politistasjon med ønske om flere trafikkontroller ved barneskolen ved skolestart og ved 

skoleslutt kl. 1315 og kl. 1415.  
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FAU ønsker å arbeide videre med stien fra skolen og ned til Dahlehallen. Stien ligger på skolens 

område. Det ble fremsatt forslag om at man på en evt. vårdugnad starter utbedring av denne stien 

ved å kappe ned trær og gruse opp stien. Det må på forhånd innhentes tillatelse fra parksjefen om 

hvilke trær som kan kappes ned. Videre er det ønskelig å få noen til å sponse grusen.  

På nåværende tidspunkt er det ønskelig å gå i dialog med kommunen og Dahlehallen AS om oppsett 

av lyskaster rettet mot stien.  

 

Lina E. Pettersen påtok seg å ta kontakt med Jim Bjerkelund i kommunen (kommunalteknikk) og 

Dahlehallen AS.  

 

Det ble snakket om trafikkdumpen nedenfor barnehagen. Denne synes å være for lav eller så nedslitt 

at nyere biler ikke trenger å slakke ned farten for å passere denne.   

 

Sak 10 Skolens beredskapsplan ved uhell 

Rektor informerte om skolens beredskapsplan. 

  

Når det gjelder den aktuelle saken, hvor en gutt falt ned fra et høy tre på skoleområdet, opplyste 

rektor at gutten ble stabilisert der han ramlet. Han ble ikke forsøkt flyttet på. Han fikk også varme 

jakker fra de ansatte. Rektor fornøyd med måten de ansatte fulgte opp gutten på inntil ambulansen 

kom til stedet. Ambulansen kom med tre ansatte og en student.  

Skolen har fått kritikk for at en ansatte fra skole ikke ble med eleven i ambulansen. Det var på denne 

dagen stort fravær hos skolens ansatte. De ansatte følte videre at de stod i veien for 

ambulansepersonellet. Det var ikke plass i ambulansen til en representant fra skolen.   

Rektor har i etterkant vært i kontakt med lederen for ambulansene og fått tilbakemelding på at 

ambulansen kan sette igjen en av sine ansatte om det er ønskelig å sende med en representant fra 

skolen i ambulansen.  

 

Avslutningsvis informerte rektor om at skolen har tatt lærdom av denne saken og at man nå stiller 

krav om at det skal være med en ansatt fra skolen i ambulansen sammen med eleven.   

FAU stiller seg bak dette kravet.   

 

Sak 11 Eventuelt 

FAU har fått en henvendelse fra en ungdomsbedrift om å holde kurs i nettvett for foreldre ved 

skolen. Inngangsbillett kr 50,- pr. person.  FAU er positiv til å avholde et slikt kurs. Det vil arbeidet 

med å finne en aktuell dato på nyåret. Rektor har opplyst at skolen stiller lokaler til utlån.   

 

Neste FAU møte avholdes mandag 9. januar 2017.  

 

 

28.11.2016  

Lina Ersvik Pettersen, referent 


