
FAU-møte Dale skole 07.02.22 

 

Tid: mandag 7.februar 2022 kl. 19.30 

Sted: Teams 

Til stede: Knut Einar Olsen, Elise Schalde, Hilde Nekstad Neergaard, 

Linda Myrset Dønnem, Line Haugerøy, Magne Fiskvik, Ola Heggem, 

Tina Mari Henden, Sonja Wimpelmann, Wenche Tylden 

 

Sak 1: Godkjenning av møtereferat 

            Referat godkjent  

 

Sak 2: Rektor informerer 

- Skolen drives f.o.m. i dag på grønt nivå. Info om dette og annen 
korona-informasjon er sendt ut til alle foresatte gjennom appen Min 
skole. 
 

- Vi har i dag gjennomført Spekter-undersøkelsen på 3.-7.trinn. 1. og 
2. trinn kartlegger læringsmiljøet gjennom observasjoner og elev- 
og foreldresamtaler. 
 

På bakgrunn av revidert forskrift til Opplæringsloven er det nå lansert to versjoner av 
denne undersøkelsen, og vi har gjennomført den første: 

• Spekter digital – forebygge  
• Spekter digital – undersøke  

Den første versjonen, som er utarbeidet av UiS – Læringsmiljøsenteret, er tenkt brukt 
som en kartlegging av skolemiljøet, for å forbedre relasjoner og sikre et trygt og godt 
skolemiljø. Denne versjonen er tilpasset den nye forskriften og inneholder ingen 
spørsmål hvor elevene blir bedt om å oppgi navn på enkeltelever som man opplever 
å ha en negativ relasjon til.  

Den andre versjonen skal benyttes dersom man har en konkret mistanke om eller 
kjennskap til at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø.   

Mer informasjon finnes her: 
https://www.spekterdigital.no/aktuelt/nye-versjoner 
https://www.uis.no/nb/spekter#forskrift 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_27#KAPIT-
TEL_27  

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spekterdigital.no%2Faktuelt%2Fnye-versjoner&data=04%7C01%7Cknut.einar.olsen%40kristiansund.kommune.no%7C3da7088d50f04ea546f108d9df31f167%7C3bcbef976caa4555be7cdfa00068c0d0%7C0%7C0%7C637786227861583141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HtL%2FKZ5wqEOfgRkFXw2u0qtuAx9xMRMAci3D7wgXjwU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uis.no%2Fnb%2Fspekter%23forskrift&data=04%7C01%7Cknut.einar.olsen%40kristiansund.kommune.no%7C3da7088d50f04ea546f108d9df31f167%7C3bcbef976caa4555be7cdfa00068c0d0%7C0%7C0%7C637786227861739369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j1bciCh%2Bg7eIKagzZYj%2BE1jtsTjzt1zGKHx6mu9Vy%2BY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2006-06-23-724%2FKAPITTEL_27%23KAPITTEL_27&data=04%7C01%7Cknut.einar.olsen%40kristiansund.kommune.no%7C3da7088d50f04ea546f108d9df31f167%7C3bcbef976caa4555be7cdfa00068c0d0%7C0%7C0%7C637786227861739369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CiE%2BJ0C8c6%2Bm3jcR8x0cRpvHFweS9GRC9%2Fe8Cu%2FR81E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2006-06-23-724%2FKAPITTEL_27%23KAPITTEL_27&data=04%7C01%7Cknut.einar.olsen%40kristiansund.kommune.no%7C3da7088d50f04ea546f108d9df31f167%7C3bcbef976caa4555be7cdfa00068c0d0%7C0%7C0%7C637786227861739369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CiE%2BJ0C8c6%2Bm3jcR8x0cRpvHFweS9GRC9%2Fe8Cu%2FR81E%3D&reserved=0


Sak 3: Trafikkpatruljen/krysset ved innkjørselen til skolen – hvordan 

jobbe videre med dette? 

Det har ikke skjedd så mye siden forrige møte.  

Linda Myrset Dønnem skal undersøke litt med fylkeskommunen om hva 

som skjer videre og hvordan vi kan jobbe for å fremme saken.  

Hilde Nekstad Neergaard har snakket litt med Line Hoem (vara-

fylkesordfører), men ikke fått drøftet saken grundig. 

 

Klassekontakter kan oppfordre foreldre til å sette av barna ved 

Dahlehallen i stedet for å kjøre dem helt opp til skolen. Det vil redusere 

trafikken i krysset en del. 

 

På enkelte trinn har det vært vanskelig å fylle opp med voksne til å hjelpe 

til som trafikkvakter. Vi må oppfordre foreldre til å stille opp på ei slik 

dugnadsvakt.   

 

Vi kan forsøke å få politiet til å stå vakt ved krysset innimellom. Dette kan 

vi tipse om på https://tips.politiet.no/web/ 

 

Hva synes elevene om at de får hjelp av voksne? Kontaktlærerne kan 

kanskje ta en prat med elevene å spørre om hvordan de synes det 

fungerer og om det er noe spesielt de ønsker hjelp til. 

 

 

 

Sak 4: Eventuelt 

 

Ingen saker på eventuelt. 

 

Nytt møte 7.mars kl. 19.30. 
 

 
 

https://tips.politiet.no/web/

