
Dale Nærmiljøanlegg 

 

Dale barneskole er byens største skole med 348 glade barn og ble bygget tilbake i 1988. Skolens 

uteområde er mye brukt også etter skoletid, og det er nettopp uteområdet vi nå skal fornye. Bydelen 

er fortsatt i vekst, med mange nyetableringer, spesielt barnefamilier.  

Flere barneskoler har fått nye uteområder og store klatreparker de siste årene og nå er det Dale sin 

tur. Kommunen er positive og vil hjelpe til med grunnarbeider mm.  

FAU på Dale barneskole skal sammen med alle barna på skolen, jobbe for å få med flest mulig til denne 

store dugnaden, både når det gjelder hender og penger        

 

Dales største dugnad 
Grunnarbeid, bygging og montering skal gjøres av foreldre og foresatte, men vi trenger kapital til 

innkjøp av utstyr. Det er tre områder vi nå skal fornye og det store her er en helt ny klatrepark 

 

• Klatrepark 

o Dette er området på skoleplanen som vil være den største investeringen, og gi skolen 
et etterlengtet stort løft.  
Innkjøpet av alle materialer til denne kommer på ca. 500.000,- 

• Amfi 
o Denne plassen er i dag en bergknaus, og vi vil bygge et stort Amfi mot skoleplanen slik 

at man kan sitte her å se utover skolen. Det kan være forestillinger, 17 mai taler eller 
til trening.  
Innkjøpet av alle materialer til denne kommer på ca. 200.000,- 
 

• Turnplassen  
o Dette er en veldig populær plass med volte-stenger, balanse benk og huskestativ.  

Her vil vi ordne flere apparater til aktivitet, og benker til opphold. 
Innkjøpet av alle materialer til denne kommer på ca. 300.000,- 

 

 



Vi trenger en million! - Kan du hjelpe oss? 

 
     

Vi håper flest mulig kan bidra med noen kroner slik at vi kan utvikle den fine bydelen vår.  

• Generalsponsor  Avtalt beløp over 100.000,-  
o Avtalt profilering iht. avtale.  

 

• Gullsponsor   100.000,-  
o Lanseringsbilde i TK. Navn på en av de tre områdene. Sponsorvegg. Åpen dag for 

ansatte.  Omtale på hjemmesiden. Logo i takkeannonse. Avtalt profilering iht. avtale.  
 

• Sølvsponsor  50.000,- 
o Sponsorvegg. Omtale på hjemmesiden.  Logo i takkeannonse. Avtalt profilering iht. 

avtale.  
 

• Bronsesponsor  10.000 – 40.000,-  
o Avtalt profilering iht. avtale.  

 

• Støtte sponsor   2.000,-  
o Logo i takkeannonse.  

 

• Spleis      
o Her skal alle være med å bidra økonomisk, og dele til venner og familie.   

Via spleis kan man støtte med det beløpet man vil :) 

▪ https://www.spleis.no/project/162044  

Vi kommer gjerne på et uforpliktende møte for å diskutere et samarbeid        

 

 
Vi venter på flere tegninger av alle områdene, men slik vil klatreparken se ut.  

 

Kontakt Dale FAU: Erik Jørgensen, 90117343, erikjorgen@hotmail.com 

https://www.spleis.no/project/162044
mailto:erikjorgen@hotmail.com

