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Referat FAU møte 04.06.2018 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Leder Beate O. Thy (4A)  
Rektor Knut Einar Olsen 
Thomas Aas (1B), Elisabeth Myrlund (1C)  
Mariann M. Gjertsen (2A), Helene Teilgård (2C) 
Øyvind Taknæs (3A) 
Maren M. Steinnes (4B) 
Eystein Jarp (5A), Renate Grønning (5B) 
Ann-Kristin Furnes (6A), Andreas Wiig (6B) 
Referent Lina Ersvik Pettersen (7A) 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. 
 

Sak 2 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 07.05.2018 

Referatet har ved en feil ikke blitt sendt ut før i dag. Referent beklager dette. Referatet ble godkjent.   
 

Sak 3 Innmelding av saker til evt.  

- Allergivennlig mat 

- Mandat sosialkomite 

- Status søknad 

 

Sak 4 Rektor informerte:  

 

Åpen dag: 

Inntekter på kr 72.000. I fjor hadde skolen ca. kr 12.000,- i utgifter. Rektor antar at overskuddet vil bli 

på ca. kr 60.000. Av dette vil ca. kr 20.000,-  bli overført til FAU.  

Evaluering: Potetløp vil bli sløyfet neste år pga liten interesse. Sykkelløype og foto-posten var veldig 

populære. Det var kommet inn mange fine premier. Svært få biler som kjørte opp til skolen. Skolen 

trenger flere takker til å steke sveler. Man gikk tom for brus underveis, men det ble kjøpt inn mer. 

Flere foreldre etterlyste flere steder å kjøpe kaffe, og det bør selges kaffe der svelene selges. Til neste 

år er det viktig å ha   allergivennlig mat som et alternativ.   

 

Foreldrene flinke til å hjelpe til underveis. Oppryddingen var imidlertid litt dårlig, da det var mange 

foreldre og barn som forsvant før oppryddingen var ferdig.  

 

Det bør fås frem mer tydelig hva som er formålet med aksjonsdagen, samt at aksjonsdag er 

organisert av lærerne og at et av formålene er at elevene skal lære om solidaritet i form av 

innsamling til gode formål m.m.  Det må poengteres at dette ikke er en dag som avholdes for at 

lærerne skal få fri dagen etter.  

  

Radon:  

Radonverdiene er fortsatt for høye i første etasje. Et av tiltakene som allerede er igangsatt, er at 

ventilasjonsanlegget starter opp tidligere på dagen. Det er også målt trykk i ulike rom. Overtrykk i 

rommet vil hindre radongassen å sive inn. Det er først og fremst på vinteren at gassen er flyktig.  Man 

vil følge opp med ytterligere målinger til vinteren.  
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På spørsmål om det blir tatt hensyn til problemet med radon når det gjelder nybygget, opplyste 

rektor at han antar at dette er fulgt opp.  

 

Sykkelopplæring og kontroll:  

4.-6. trinn har fått tilbud om kontroll av sine sykler av G-sport. Det er sendt med mangellapper eller 

godkjennelser hjem.  For øvrig hadde 4. trinn ansvaret for ferdighetsløypen på Åpen dag.  

 

Nyansatte  

Jannike Osen og Christina Holm har takket ja til lærerjobb ved skolen. Unn Kristin Svergja er ansatt 

som assistent. Hun kommer fra Dale barnehage. Skolen er videre blitt tildelt tre lærlinger (for prisen 

av en). Tildelingen er styrt av Opplæringskontoret.  Siden de ikke har fått informasjon om hvilken 

skole de er tildelt, kan ikke rektor informere om hvem de er.  

 

Nybygget:  

Nybygget er i rute og vil bli ferdig til skolestart.  

 

Foreldreundersøkelsen:  

Kun 17 % av skolens foreldre svarte på undersøkelsen. Dette var svært skuffende. Skolen vil ikke 

bruke tid på å gjennomgå svarene.  

Det ble diskutert hvorfor svarprosenten var så lav. Enighet i FAU om at det må finnes en annen 

metode for å få sendt ut påminnelse om undersøkelsen, samt muligheten for å få svart på 

undersøkelsen rett etter foreldrekonferansene.  Det vil bli jobbet med dette til neste skoleår.  

 

Sak 5 FAUs økonomiske status 

Mariann Gjertsen opplyste at FAU har ca. kr. 47.182,54 på kontoen etter betaling av regning til Nor 

Engros og før fordeling av inntekter fra 17. mai og Åpen dag.  Hun vil lage et avsluttende regnskap for 

overlevering til neste års kasserer.  

 

Status bruk av Vipps:  

Mariann Gjertsen opplyste at man får separate rapporter etter de ulike arrangementene, slik at det 

er lett å ha oversikt. FAU neste år bør ha Vipps GO i forhold til nissetoget.  

17. mai: omsatt for kr 30.000, utgifter for kr 9600,-. 

Åpen dag: Inntekt kr 72.000. Vipps - ca. kr 11.000,- 

 

 

Sak 6 Arrangement 17. mai 

Det ble omsatt for ca. kr 30.000,-, utgifter på ca. kr 9.600,-. 

 

Maren M. Steinnes informerte om at arrangementet var vanskelig på grunn av at dagen etter var en 

inneklemt dag.  Arrangementet viste at det var behov for tydelige beskjeder for at alt skal gå 

smertefritt.  Hver oppgave bør beskrives slik at ingen tviler på hva ens oppgave går ut på.   

 

Arrangementet bør tas opp på første foreldremøte i neste års fjerde trinn. Viktig å få ut informasjon 

om hvorfor 4. trinn arrangerer 17. mai og hva/hvem pengene går til. Inntektene muliggjør bl.a. en 

ekstra skoletur for barna på 5. trinn.   

 

Det bør være en eller to personer som er «supervisors» som går mellom de ulike postene og sjekker 

at alle har det de trenger og gjør det som forventes.  
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I forhold til barnetoget: Alt for mange foreldre i toget.  Rektor foreslår å gjøre aktivitetene enklere, 

og at alle er med på de samme sangene og heiaropene, f.eks. at alle elevene lærer seg første vers av 

«Ja vi elsker» og synger dette i toget.  

 

Sak 7 Gangstien – status 

Samme status som sist.  Stien er ferdig, men det må fylles på med masse på sidene slik at stien ikke 

sklir ut. Dette arbeidet vil bli fulgt opp av Parksjefen.  

 

Sak 8 Neste års FAU og sosialkomite 

Rektor opplyste at årets 2., 3. og 6. trinn ikke har avholdt foreldremøte ennå. Rektor ønsker at årets 

FAU danner en valgkomite, som jobber aktivt frem til første møte til høsten og der fremlegger forslag 

til leder, nestleder m.m.  

 

Beate Thy og Elisabeth Myrlund meldte seg til å sitte i valgkomitéen. Nye representanter må legges 

til FAU gruppen etter hvert som de er klare.    

  

Sak 9 – Eventuelt 

 

Allergivennlig mat: 

Det må heretter stilles krav om at det skal være mulig å kjøpe allergivennlig mat på skolens 

arrangementer, dvs. glutenfritt, uten nøtter m.m.  

Allergivennlig mat må også pakkes inn enkeltvis, slik at man ikke risikerer at man får smitte 

ved bruk av samme kakespade. Maten må være merket med innhold.  Elisabeth Myrlund opplyste at 

det går an å kjøpe ferdiglaget allergivennlige kaker/muffins/Toro langpannekake.   

 

Mandat for sosialkomiteen: 

Leder av sosialkomiteen vil bli innkalt av FAU leder ved behov. En oppgave vil være å rapportere 

status. Medlemmer av Sosialkomiteen vil bli innkalt sammen med FAU-representantene ved 

skoleårets begynnelse, slik at de vil få forståelse for hva jobben går ut på. Forslag om at de vil få 

ansvar for nissetoget, ett arrangement på høsten og ett på våren.  

Øyvind Taknæs vil utarbeide mandatet for sosialkomiteen. 

 

Status søknad Sparebank 1:  

Øyvind Taknæs informerte om at søknaden ble sendt inn i dag.  

 

 

Rektor avsluttet møtet med å takke årets representanter for årets FAU jobb.  

 

Møte ble hevet ca. kl. 2105.  

 

Neste møte: mandag 3. september 2018 kl. 1945.  

 

 
04.06.2018 

Lina Ersvik Pettersen 

referent 


