
FAU-møte Dale skole 2.5.22 

Tid: mandag 2.mai 2022 kl. 19.30 

Sted: Personalrommet på Dale skole 

Til stede: Knut Einar Olsen, Hilde Nekstad Neergaard, Linda Myrset Dønnem, Line 

Haugerøy, Magne Fiskvik, Maria Waage, Veronica Michelsen, Elise Jacobsen 

Schalde, Ola Heggem og Wenche Tylden 

 

Sak 1: Godkjenning av referat 

Referat godkjent. 

 

Sak 2: Rektor informerer 

• Brønnen som ble tatt opp på forrige FAU-møte er nå fylt med stein. 

• Parksjefen er orientert om at FAU er villige til å bidra med inntil 50.000,- kr. til 
uteområdet, og at det er basketballkurver og voltestenger som står øverst på 
elevenes ønskeliste. Hun kommer hit på befaring 9. mai. 

• Forrige gang vi la opp til kontroll av sykler under Åpen dag, ble det ikke særlig 
vellykket, fordi de ikke rakk å sjekke alle syklene, og fordi elevene måtte stå 
veldig lenge i kø. Hvis FAU ønsker å få til en sjekk av sykler, bør de legge 
dette til en annen kveld og kun på ett trinn. 

• FAU bør ha en valgkomite, som undersøker hvem som kan fylle de ulike FAU-
vervene i skoleåret 22/23. 

• Skolen skal ha prøvetog den 16. mai klokka 11.45 - ca.12.45. Foreldre som 
skal hente faner og/eller flagg, kan gjøre dette mellom klokka 13 og 16. 
Utstyret vil bli plassert i hallen innenfor hovedinngangen når vi er ferdige med 
prøvetoget. 

• Vi har fått inn noen loddpremier til 17. mai og Åpen dag, men ikke nok, så fint 
om dere kan legge ut en påminnelse på trinnenes facebook-grupper. 

• Fordelingen av kontaktlærere vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside på 
onsdag, men fordelingen av «lærernormtimer» er ikke gjort ennå. Dagens 
1.trinn blir fortsatt tre klasser, men det er mulig at de må slås sammen til to 
grupper en ukedag, for å kunne gi nok «lærernormtimer» til øvrige trinn i 
småskolen. 

• Robin Bruun Mathiasen har takket ja til 100 % fast lærerstilling f.o.m. 
01.08.2022. Han er årsvikar her nå. Det jobbes med andre ansettelser. 

 

Sak 3: 17.mai 
 

• 7.trinn har ansvar for å ta med hovedfane og flaggborg i tillegg til trinnfanen. 
Flaggborgen må overleveres til Dale IL etter skoletoget. 

• 1.trinn: Line 
2.trinn: Heidi Sørli 
3.trinn: Magne 
4.trinn: Tina Mari 
5.trinn: Hilde 
6.trinn: Linda 



7.trinn: Veronika 
  
Foreldrekontaktene har ansvar for å organisere klassene. Hvert trinn må selv 
finne den som skal organisere barna i toget.  

• 6.trinn arrangerer 17.mai på skolen. Det er flott om alle kan bidra med å få inn 
premier til dette arrangementet. Alle legger ut påminnelse på trinnenes 
facebooksider. Arrangementskomiteen fra 6.trinn må få ut informasjon om 
arrangementet snarest. 

• Dale skole stiller med Noralf Heggem som representant til juryen for 
barnetoget. Han skal se hele toget og være med å velge hvem som skal vinne 
vandrepokalen.  

 
Sak 4: Eventuelt 
 

• Er det mulig å få til ei digital løsning for om og når barn skal være på SFO i 
ferier? 
Det oppleves tungvint å skrive ut ark som så skal fylles ut og leveres eller 
skannes og leveres digitalt. Det er et ønske fra foreldre om en digital og 
enklere løsning.  
Knut tar dette videre for å høre om kommunen kan lage ei slik løsning som er 
felles for hele kommunen.  
 

• Fram vil ha tilbakemeldinger på busstilbudet i byen. Vi ønsker at bussen i 
skoletiden skal gå oppom Torvhaugan, slik at vi får bort noe trafikk fra krysset 
rett nedenfor skolen. Wenche sender en e-post om dette på vegne av FAU. 
Enkeltpersoner må også gjerne gjøre dette. post@mrfylke.no 
 
 

 
  


