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Møtereferat FAU møte 06.06.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

FAU leder: Beate O. Thy (3A)  
Rektor Knut Einar Olsen  
Mariann M. Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B) 
Merethe Kjellnes (2 A og 4 A), Katharina Hjelmaas (2 B) 
Siv Eide (4 B) 
Rolf M. Hansen (5A), Linda Tolcsiner (5 B)  
Mariann Sandvik (6 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 08.05.2017 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 3 Rektor informerer 

 

Ventilasjon:  

Det meste av arbeidet i elevarealet og SFO vil skje i sommerferien og når SFO er 

stengt. Derfor vil ikke belastningen bli for elevene så stor som først fryktet.  

 

Det vil bli noen ulemper for de som jobber ved skolen. Administrasjonsfløyen vil bli 

stengt mens de har planleggingsdager og i en periode fremover. Dette medfører at 

rektor må finne alternative løsninger for pauserom og kontorer. Mediateket vil bli 

benyttet. 

 

Ferdigstillelsesdato er satt til 24. oktober.  

 

Utbygging: 

Dato for oppstart er fortsatt usikker. Rektor har vært med på mange møter ad valg av 

interiørløsninger osv.  Utbyggingen skal være ferdig til skolestart 2018.  

 

 

Skolens hjemmeside: 

Hjemmesiden til skolen vil forsvinne i løpet av sommeren.  

Det vil komme ny hjemmeside, men det er uklart hvilken løsning som vil bli valgt. Det 

er ønskelig med en mer brukervennlig løsning.   

 

 

Ansettelser: 

Det vil bli ansatt en assistent i 80 % stilling med start fra 1. august. 

 

Skolen vil videre få tre nye lærlinger (barne- og ungdomsarbeidere) fra høsten. 

Skolen får tre lærlinger for prisen av en.  
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Lærlingene er:  

- Celine K. Bjerkelund - klasse 1A 

- Harriet Johansen – klasse 4B 

- Elisabeth Søyseth – klasse 2C 

  

Alle lærlingene får en veileder hver.  

 

Vernepleierstillingen: Søknadsfristen går ut ved midnatt. Det er til nå mottatt  

14 søknader, hvor tre er utdannet vernepleiere. Rektor vil starte arbeidet med 

utvelgelse i morgen onsdag.  

 

 

Sak 4 Registrering av mCash/Vipps 

Mariann Gjertsen informerte. Det var vanskeligere å få registrert mCash og Vipps 

enn først antatt. Løsninger er fortsatt ikke i boks. Mariann var tirsdag i møte med 

Sparebank 1, som bistår i den videre opprettelsen.   

 

Mariann opplyser at Vipps kan opprettes pr. oppdrag, men med samme konto. Dette 

vil gi en bedre oversikt over inntektene ifht de enkelte tilstelningene.    

 

Man håper at dette er i orden til sommeren. En kommer til å velge Vipps uten utsjekk, 

da dette vil være mer hygienisk ved matsalg og lette arbeidet i kioskene.  

 

 

Sak 5 Økonomisituasjonen til FAU 

Wenche Tylden får i oppdrag å bestille sjakkbrikker, slik at opptegningen av 

sjakkbrettet kan skje i sommerferien. Tylden må kontakte rektor og gi tilbakemelding 

om størrelsen på sjakkbrettet.  

 

 

Sak 6 Trafikksikkerheten 

FAU leder Beate har mottatt e-post fra Bård Munkhaug i Velforening for Draget. 

Spørsmål om FAU vil være med og stå frem i media ifm sak om trafikksikkerhet ved 

krysset Draget barnehage.  

 

FAU leder har sendt mail til kommunen v/Sissel Finnøy og purret på informasjon.  

Finnøy har svart at krysset ved Draget barnehage vil bli utbedret i løpet av 

sommeren/høst. Når utbygger har rettet diverse avvik, vil kommunen ta over ansvaret 

for infrastrukturen.   

 

Videre er det mottatt bekymring fra foreldre vedrørende det manglende 

fotgjengerfeltet som tidligere lå ved Kiwi på Dale. FAU leder Beate Thy har vært i 

kontakt med vegvesenet som sier at veien er blitt en fylkeskommunal vei, slik at en 

henvendelse må rettes til fylkeskommunen.  Beate Thy vil følge opp med 

fylkeskommunen.  
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Ny gangvei ned til Dahlehallen: FAU leder har sendt inn søknad til kommunen, hvor 

det søkes om å få dekket kostnadene til lyspunkter, samt utbygging av gangveien. 

FAU leder har ikke mottatt svar fra kommunen om at søknaden er mottatt. Lina E. 

Pettersen vil forsøke å få avtalt et møte med parksjefen for å se hvilke trær som kan 

felles. 

  

Sak 7 Oppsummering 17. mai arrangementet 

4. trinnet godt fornøyd med arrangementet. Det var bra med folk. Areal både 

innendørs og utendørs ble benyttet.  

 

Det var mye kø på Lykkehjulet. Forslag om å skaffe et lykkehjul til. Kan dette være en 

oppgave for elevene i sløyden? 

 

Prisen for kaker ble satt opp til kr 20. Trinnet fikk noen klager på dette. En kake pr. 

familie var tilstrekkelig.  

 

Årets arrangører har opprettet fakturakunde hos Bunnpris Brunsvika:  

FAU betaler gebyret på kr 500,- for opprettelse av fakturakunde.  

 

Det er satt inn kr 30.850,- på FAU sin bankkonto fra arrangementet. Det er imidlertid 

mottatt en faktura fra Bunnpris på kr 8.647,-. Dette inkluderer gebyret på kr 500,-.  

Overskudd etter arrangementet blir således på kr 22.703,-.  FAU skal ha halvparten 

av dette beløpet. Resten disponeres av 4. trinnet.  

  

Sak 8 Oppsummering Åpen dag 23. mai 

Rektor informerte om at overskuddet ble på 61.515,-. 

 

FAU vil få 1/3 av dette beløpet, dvs. kr 20505,-. For øvrig vil 1/3 gå til høstens tv-

aksjon og 1/3 til et veldedig formål som elevrådet bestemmer.  

 

Det er mottatt mange positive tilbakemeldinger på at Åpen dag ble arrangert på våren 

og utendørs.  Lærerne veldig fornøyde med arrangementet på våren. Forslag om å 

flytte arrangementet til i begynnelsen av juni, som en sommeravslutning for alle trinn. 

FAU foreslår at elevene kan ha en bolk med underholdning.  Spøkelseshuset var 

veldig populært.  

 

I forhold til grillingen ble det påpekt at barna bør ha på seg forkle, samt at det av 

hygieniske årsaker må kjøpes inn tilstrekkelig med plasthansker til bruk ved 

matbehandlingen. Det ble fremmet ønske om bytting av stiklinger/avleggere på neste 

års Åpen dag.   

 

Sak 9 Neste års klassekontakter  

Rektor sender ut oversikt over alle foreldrekontakter for skoleåret 2017/18 til FAU-

medlemmene etter at 2.trinnet har hatt sitt klasseforeldremøte.  
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Sak 10 Eventuelt  

Under sak 8 ble det kastet frem et forslag om at FAU kan jobbe mot å skaffe skolen 

en utescene/atrium. FAU ønsker å arbeide videre med dette til høsten.  

 

FAU leder Beate informerte om at FAU har vært utsatt for svindel via nettbutikk til 

Telenor. Navngitte personer har bestilt telefoner og fått utlevert telefoner i FAU sitt 

navn. Telenor vil utstede kreditnota for fakturaene, slik at FAU ikke blir skadelidende.   

FAU leder vil politianmelde forholdet.  

 

3. trinnet vil bli hentet av buss om morgenen torsdag 8. juni – foreldrene oppfordres 

til ikke å parkere oppe ved skolen denne dagen. Gå aksjon i regi av skolen etterlyses.  

 

Det er ønskelig at FAU kjøper inn en hilsen til Vidar Skoglund. Lina organiserer.  

 

Dugnad uteområdet – Rektor informerte om at førstetrinnet har ansvar for dugnader. 

Det har imidlertid ikke vært behov de senere år. Det kan bli behov for dugnader i 

forbindelse med stien ned til Dahlehallen.   

 

Neste FAU-møte avholdes mandag 4. september 2017 kl. 20. 00 

 

09.06.2017 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 

 


