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Møtereferat FAU møte 09.01.2017 – Dale barneskole 

Tilstede: 

Rektor Knut Einar Olsen (Under sak 1, 2, 3 og 10) 
FAU leder: Beate O. Thy (3 A)  
Mariann Gjertsen (1 A), Renate Grønning (1 B) 
Hilde R. Storhaug (2 A), Katharina Angvik Hjelmaas (2 B)  
Lill Cathrin Gustad (3 B) 
Øyvind Taknæs (4 A), Siv A. F. Eide (4 B). 
Wenche Tylden (5 A), Linda Tolcsiner (5 B) 
Mariann Sandvik (6B) 
Line-Merethe Nordhagen (7 A), Vidar Skoglund (7 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 09.01.2017 

Referatet ble godkjent.  

 

Sak 3 Rektor informerer: 

Utvidelse av skolen  

Det har vært befaring på skolen vedrørende skoleutvidelsen. Det har vært sett på plassering av evt. 

brakke. Den mest ideelle plasseringen anses å være nær ballbingen, mot barnehagen.  

Kommunens eiendomssjef så under befaringen at skolen er bygd med mulighet for en utvidelse. 

Kommunen vil derfor også vurdere påbygging av skolen. En arkitekt har fått i oppdrag å vurdere 

begge alternativene.  Det er kjent at grunnarbeidet for en evt. brakke vil være på ca. 0,5 millioner 

kroner.  En påbygging vil kunne skje ut fra fløya til 6. - 7. trinn. Dette kan medføre flytting av 

gangveien.  

 

Ventilasjonsanlegg 

Kommunen har leid inn et selskap for vurdering av anbudspapirer.  

Det vil bli ulemper under byggeperioden i form av støy i form av saging i vegger/betong og støv. Det 

kan bli snakk om avstengning av 1/3 del av skolen – en fløy - om gangen.  

Som en nødløsning kan tekstilrommet, skolekjøkkenet, mediateket bli benyttet som klasserom.  

Det er usikkert hvor lenge stengningen vil vare.  

 

Inspektørstilling 

Eirik Wiik Rikardsen vil tilbake i 100 % lærerstilling. Det vil derfor bli utlyst en inspektørstilling.  

Nordlandet ungdomsskole skal også utlyse en inspektørstilling. Begge skolene ønsker å prioritere 

spes.ped. utdannelse/erfaring.   

 

Sak 4 Revurdering av ordensregler punkt 7 – barns bruk av smarttelefoner og-klokker i skoletiden 

Ordensregel pkt. 7 lyder som følger:  

Mobiltelefon, kamera eller annet elektronisk utstyr skal være avslått og oppbevares i skoleveska 

dersom det ikke er gitt spesiell tillatelse til bruk.  

Denne regelen gjelder på skolens område og i skolens/SFOs åpningstid (kl. 07.30-16.30). Regelen skal 

også følges når elevene er i Dahlehallene og når de er ute på turdag/ekskursjon. 
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Konsekvens dersom ordensregel brytes: 

Ved brudd på denne regelen, blir utstyret inndradd. Det blir sendt melding til foresatte og foresatte 

må hente beslaglagte gjenstander på skolen.  

Forseelser kan bli tatt opp ved halvårsvurderingen for oppførsel.   

 

Øyvind Taknæs redegjorde for sitt syn på saken og fremmet et ønske om at elevene skal få 

nyttiggjøre seg mobiltelefoner også i skoletiden. Det anføres at det er foreldrenes ansvar å lære 

barna korrekt mobilbruk både i og utenfor skolen.  

 

Rektor informerte om at reglen ble strammet inn i fjor ved at foreldrene må hente telefonen på 

skolen etter skoletid ved brudd.  Det ble også informert om at smartklokker skal ha ganske avanserte 

muligheter for avlytting, og at dette er problematisk med tanke på at foreldre/andre kan skaffe seg 

informasjon som strengt tatt er taushetsbelagt. For øvrig brukes IT-teknologi aktivt i undervisningen.  

 

Det ble diskutert for og imot bruk av mobil i skoletiden. Et argument imot er bl.a. frykten for at 

mobilen skal bli benyttet til å ta bilder av barn i dusjen og deretter spredd på internett. Et argument 

for er bl.a. at mobiltelefonen er et nyttig verktøy i hverdagen som barna må lære seg å benytte på en 

god måte.   

 

Rektor opplyste også at han har fått en søknad fra en elev på 6. trinn om å bruke mobilen i 

skoletiden. Søknaden ble lest opp for FAU. Det ble her bedt om at enkelte trinn som en prøveordning 

bør få tilgang til å bruke mobilen i skoletiden.  

 

Etter diskusjonen fremmet Taknæs forslag om å stemme for/imot å innføre en prøveperiode med fri 

mobilbruk i friminutter for de største trinnene. Fem av FAU medlemmene stemte imot, mens ni 

medlemmer stemte for å innføre en prøveperiode, dersom lærerne godtar en slik ordning.   

Rektor skal diskutere med lærerne om ett eller to trinn skal få ha en prøveperiode på minimum  

30 dager. Det må lages retningslinjer før dette evt. tillates.  

 

Mariann Gjertsen sjekker hva de andre skolene har av tilsvarende ordensregler.  

 

For øvrig synes ordensregel pkt. 7 å være i strid med opplæringsloven § 2-9 når brudd på regelen 

medfører at utstyret blir inndradd og må hentes av foreldre etter skoletid. Problemet kan muligens 

løses ved å innhente samtykke fra foreldrene på forhånd eller ved skoleslutt.  

 

Sak 5 Økonomistatus FAU  

FAU har kr 37.000,- på konto etter ballinnkjøp.   

 

Sak 6 Trafikksikkerhet – status 

Krysset ved Draget barnehage 

FAU leder Beate O. Thy informerte om e-post sendt til Draget Velforening.  

Utbygger og kommune skal være uenig om rør/kummer og asfaltering.  

Kommunen vil ikke overta ansvaret for feltet før dette er utbedret fra utbyggers side.  

Det er sendt forespørsel til utbygger og kommune, ikke mottatt noe tilbakemelding pr. dags dato ifht 

krysset ved Draget barnehage. Draget Vel har jobbet med saken i 3-4 år.  

 

Snarveien opp til skolen ved squashallen 
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Dahlehallen AS har godtatt å dekke strømkostnader til lyskastere, forutsatt at kommunen/FAU 

dekker kostnader til utstyr og montering.  Rektor har overfor Dahlehallen AS har opplyst at regningen 

til montering vil bli dekket av skolen/kommunen/FAU eller i fellesskap. Han har bedt Dahlehallen AS 

v/Ralf Larsen om bistand til innhenting av tilbud.  Det ble fremsatt forslag fra Pettersen om å 

innhente tilbud også ved hjelp av FAU medlem Rolf Hansen.  

 

Sak 7 Registrering av mCash 

Saken måtte utsettes til neste møte. Lina Ersvik Pettersen vil undersøke.  

 

Sak 8 Fotografi - klassebilder 

Line-Merethe Nordhagen har innhentet tilbud fra ulike fotografer i Kristiansund.  FAU anser at det er 

ønskelig med klassebilder og elevbilder. Kvernberget Fotostudio ble enstemmig valgt.   

For neste års første klasse er det ønskelig at disse skal fotograferes på høsten, mens 7. klassen skal 

fotograferes på våren. Nordhagen tar kontakt med Kvernberget Fotostudio.    

 

Sak 9 Åpen dag 23. mai – fordeling ansvarsområder 

Rektor ønsket å utsette diskusjonen. Lærerne ønsker hjelp til innsamling av premier fra foreldrene. 

Dette arbeidet bør startes snarest.  Lærerne vil gi ulike oppdrag til hvert enkelt trinn.  

Foreldre henstilles om å hjelpe til når barnet har vakt.  På grunn av at uteområdet skal brukes vil 

veien opp til skolen bli avstengt ved ABC bakken.  Det ble diskutert innkjøp av flere benker til 

uteområder av FAU.  

 

Sak 10 Eventuelt 

Innkjøpte baller er merket og i ferd med å bli utlevert.   

 

Neste FAU møte avholdes mandag 6. mars 2017.  

 

09.02.2017  

Lina Ersvik Pettersen, referent 


