
FAU-møte Dale skole 10.01.22 

 

Tid: mandag 10.januar 2022 kl. 19.30 

Sted: Teams 

Til stede: Knut Einar Olsen, Allan Hakkebo, Hilde Nekstad Neergaard, 

Ingvild Angvik Hjelmaas, Linda Myrset Dønnem, Line Haugerøy, Magne 

Fiskvik, Mathilde Sivertsen, Tina Mari Henden 

 

Sak 1: Godkjenning av møtereferat 

            Referat godkjent  

 

Sak 2: Rektor informerer 

- Korona preger oppstarten av 2022. 

- En elev på 4.trinn testet positivt i helga, men har ikke vært på 

skolen i tiden hen var smittsom. Dermed ingen i karantene.  

- 6b i karantene. Dersom de tester negativ i kveld, skal alle på 

skolen i morgen. De har 7 dager med fritidskarantene.  

- Vi må regne med mye testing fremover. 

 

- Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 7.trinn. Dale skole 

fikk et svært godt resultat i år, og fikk på mange spørsmål et 

signifikant bedre resultat enn resten av skolene i Kristiansund.  

Personalet på Dale skole jobber mye med både læringsmiljø og 

elevenes læringsutbytte. 

 

- Nasjonale prøver endte midt på treet for Dale skole i høst. Elevene 

scoret på landsgjennomsnittet både i lesing, regning og engelsk. 

 

Sak 3: Trafikkpatruljen – status/tilbakemeldinger 

 

Trafikkpatruljen hjelpes nå av voksne. Det rullerer hvilke klasser som har 

ansvar. Linda Myrset Dønnem har sjekket litt rundt i byråkratiet i slike 

saker, og hvordan Dale skole og Kristiansund kommune har jobbet opp 

mot fylkeskommunen for å få utbedret området. Hun har i den 

forbindelse funnet ut mye om prosessen i slike saker og har derfor satt 

opp denne oversikten: 



 

 

Kan FAU prøve å få til en sak i media om dette krysset? Kanskje kan vi 

få elever, foreldre og ansatte til å gå sammen for å lage en sak både for 

NRK og TK? 

Vi må arbeide for å få innpass i kommunens trafikkplan som skal jobbes 

frem på nytt fram mot 2023.  

 

Vi følger opp denne saken på møtet i februar.  

 

Nytt møte 7.februar eller 7.mars kl. 19.30. 
 

 
 


