
Referat fra Dale FAU-møte 01.10.2018 
 
Tilstede:  
Aina Eikrem 1A, Eirik Tranø 1B, Idar Slatlem 1C, Siv Agnete Kristiansen 2A, Ramona 
Sandøy 2B, Gabriel Slørdahl 3B, Eystein Jarp 3C, Øyvind Taknæs 4A, Katharina Hjelmaas 
4B, Jan A Mjønes 5A, Hilde Eeg 5B, Carina Larssen 6B, Jeanette Størseth 7A, Beate Thy 
7B. 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
  

2. Knut informerer om: 
- Kommunens satsing som innebærer at alle elever skal ha egen pc/ipad. Foreldre kan 

bli erstatningsansvarlige dersom barna håndterer pc/ipad grovt uaktsomt.  
Dette har ikke vært en problemstilling per i dag. Dersom dette blir et tema vil Knut 
vurdere hvert enkelt tilfelle og finne en løsning med de involverte. 

- Kristiansund kommune er blitt en realsfagskommune. Førstkommende torsdag er det 
et møte hvor det blir orientert om hva dette innebærer. 

- SFO- koordinator har sagt opp stillingen. Utlysning går ut 13.oktober 2018. Det kan 
bli vanskelig å besette stillingen i løpet av oppsigelsestiden på 3. måneder.  

- Oppvekstplan. Nytt at det er felles plan for barnehage og skole. Planen er diskutert 
blant skolens ansatte. Planen skal vare i åtte år. Planen er generell. Alle enheter skal 
konkretisere egne mål slik at de driver i samsvar med oppvekstplanen. Knut mener 
dette ikke er et problem ettersom planen er generell. Dale barneskole vil sende inn et 
høringssvar innen 12.oktober. FAU kan gi en høringsuttalelse innen 12.oktober om 
ønskelig. 

  
3. Økonomi FAU ved kasserer Bjørnar Waage. Det antas at FAU har et sted mellom 

30.000-50.000 på konto. Endelig avklaring utsettes til neste møte. 
  

4. Oppfølging av saker fra forrige FAU-møte. 
- Øyvind følger opp samarbeidsutvalg med skolesjefen. Beate Thy er villig til å sitte i 

utvalget. 
- Knut har fulgt opp sak om strøing. Det står en kasse nederst ved stien. Kan ikke stå 

en kasse midt i stien pga. at kommunen må kunne kjøre til kassa for å fylle på med 
sand.  

- Vaktmester skal markere parkering forbudt i asfalten  ved innkjøring til forsterket 
skoletilbud, mot naboen (ned mot Draget som har hatt problemer med å kjøre ut) og i 
rundkjøringen. Mulig kommunen har en type maling som egner seg bedre pga. bedre 
holdbarhet. Jan A. Mjønes sjekker med Taraldsen i kommunen om dette er noe 
kommunen kan ordne/dekke. 

- Stien mellom skolen og Kantarellen. Lysene på gangstien er ok. Parkeringsplassen til 
lærerne mangler lys. Mjønes tar også dette med Taraldsen  i kommunen. 

 
5. Orientering fra sosialkomiteen. 
- Enighet om to arrangement, nissefest og disco. Disco til våren. “Åpendag” i tillegg. 

Dato for nissefest kommer snart.  
 



6. Trafikk ved Jan Arve Mjønes 
- Referat fra årsmøte til Draget Vel. Kommunen har tatt over området. Planen er 

asfaltering i løpet av oktober, to fortau og to fartsdumper i tilknytning til krysset ved 
barnehagen. Dialog med Per Dagfinn Fagerli som er prosjektansvarlig. 

- Fotgjengerfelt ved Kiwi. Mjønes tar kontakt med Taraldsen. 
- Trafikkork ved Dalehallen. Kan trafikkpatruljen hindre innkjøring til deler av 

parkeringsplassen ved squashallen? Bør vi synliggjøre problemet i større grad? 
Foreldre bør oppfordre barna til å gå. Mjønes vil også ta denne saken opp med 
kommunen for å vurdere om det finnes mulige løsninger. 

- Mangler fotgjengerfelt på “ hovedveien” på Torvhaugan. Beate Thy har meldt dette til 
kommunen. Mjønes følger opp. 

 
7. Hvilke saker skal FAU jobbe med i 2018/2019. 

Følgende forslag er mottatt: 
● Stort sjakkbrett 
● Koding for kidsa 
● Drenering av skoleplana 
● Svømmeundervisning i sjøen 
● Tilrettelegging for uteskole 
● Fysisk aktivitet i skolen 
● Trygg skolevei 
● Godt skole/klassemiljø 
● Matservering/kjøleskap 
● Sklie 
● Fornying av området utenfor SFO 
● “Jobb for ting som betyr noe og ikke jobb for jobbingens skyld” 
● Sykkelbane 
● Utendørs amfi 
● Kildesortering i alle klasserom 
● Gogosforbud 

 
      Et eventuelt gogosforbud er ikke FAUs anliggende. Dette må skolens ledelse få  
      bestemme. FAU har ikke forutsetninger for å vurdere dette. 
 
      FAU vil prioritere: Koding for kidsa - Øyvind undersøker interessen for et tilbud på  
      kveldstid. 
      Sykkelbane - Jeanette Størseth tar kontakt med Frei skole som har sykkelbane 
      og Norodd for å undersøke hva som kreves/pris. 
  
      Elevrådet prioriterer uteskole og kildesortering i klasserom. Dette overlater FAU til  
      elevrådet per nå.  
 
      Sjakkbrettet blir malt opp av vaktmester. 
 
      Parkvesenet har vært på befaring av uteområdet for å vurdere bl.a. dreneringen.  
      Dale er ikke prioritert i 2018. Det er problemer med at det samler seg store mengder  



      vann i området rundt “dissene”. 
 
      Kvernberget sprint er valgt som skolefotograf av FAU tidligere. Kvernberget Print vil ta  
      kontakt med 1.klassingene med tilbud om fotografering.  
 
      Referent: Katharina Angvik Hjelmas 


