
 
 

Møtereferat FAU ved Dale barneskole 

Dato:   Mandag 03. Februar 2020 

Klokken:  18.00 – 19.30 

Sted:   Personalrommet Dale barneskole 

Til stede:  

Kristin Indergaard (1A), Kristin Skoglund Aas (1B), Erik Jørgensen (2A), Ingvild A. Hjelmaas (2B), Tina 

Henden (2C), Maren Steinnes (3B), Pia Kristin Eide (4A), Lene Rundfloen (4C), Merethe Kjellnes (5A), 

Cecilie Crilly-Rambjør (5B), Jan Arve Mjønes (6A), Hilde Eeg (6B), Øyvind Taknæs (7A), Renate 

Grønning (7B), og Knut E. Olsen (rektor). 

Fraværende:  

Gabriel Slørdahl (3A), Camilla Kvernberg (4B) 

 

Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i desember (eget vedlegg) 

Referat fra forrige møte er godkjent.  

 

2. Innmelding av saker som vi tar til slutt hvis tid 

Ingen ekstra saker.  

 

3. Rektor har ordet: 

- Lys mellom skole og Dahlehallen er ikke påkoblet enda, vil bli gjort ila. februar.  

- Spekterundersøkelse; Det digitale systemet fungerte ikke for de elevene som lå inne i 

systemet fra fjor året (4.-7.trinn), men ble gjennomført for tredje trinn. (1.-2. trinn 

gjennomføres i samtaler) Opplysningene fra undersøkelsene vil bli makulert så snart 

det ikke er behov for opplysningene lengre.  

 

a. Høringsforslag vedtekter SFO 2020 (eget vedlegg) 

Vedtak: FAU vil gi følgende innspill til SU møte:  

Punkt 3 – 3: Krav til høyere utdanning hos daglig leder av SFO.  

Kompetansen bør være formell og avsatt tid til administrativt arbeid.  

Ferieavvikling:  

Det er viktig å legge til rette slik at barna på forsterket skole får SFO tilbud i alle ferier. 

Det er sterkt ønskelig med tilbud på SFO i romjul og påskedagene.  

Stengte uker i SFO må være de samme ukene som barnehagene også har stengt.  

b. Forskrift ordensregler for skolene i Kristiansund 2020 (eget vedlegg) 

Vedtak: FAU vil gi følgende innspill til SU møte:   

- Ordet «lekeslåssing» i §5 må strykes.  

- Lista i paragraf §5 er noe lang og skaper rom for «smutthull». Det bør være mer 

generelle regler. F.eks. punktet «Skal ikke forstyrre undervisningen» favner over 



 
mange av de andre punktene som omhandler. Lista bør være definert som «ikke 

utfyllende» da det kan være flere punkter som ikke skal gjøres i skoletida.  

- §6 – Tilsnakk bør være punkt a).  

 

4. Økonomi FAU 

Ikke tilstede, ikke mottatt status.  

 

5. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Maren 

Forrige møte: Regulering av sparkesykler tildeles til hver enkelt skole.  

 

Nytt møte neste uke i KFU. Tema er at Undervisningplan.no vil presentere sitt grunder 

prosjekt og vise hva dette kan gi av gevinster og forbedringer til lærerhverdagen.  

 

KFU bør forsøke å få skolesjefen til å delta.  

 

6. Oppfølging saker fra FAU møte Desember 

a. Fornying uteområdet 2020 ved Erik 

Ønsker bidrag fra kommunen for å avdekke hva som er mulig, men rett person har vært 

lenge borte. Tilbydere kan tegne gratis, men ikke nødvendigvis gode leverandører.  

Det er viktig å ha gode avtaler med leverandører på vedlikehold, reservedeler etc. i 

langsiktig horisont. Avtalt møte med kontaktperson i kommunen 4.februar.  

Innspill fra rektor; Det mest populære er lekeområdene som ikke er menneskeskapt.  

FAU mener det er ønskelig å beholde naturområdet rundt skolen, men forbedre det som 

allerede er asfalt/grus/lekeapparater.  

Tips å tegne løsninger som krever lite vedlikehold.  

 

Kommunen skal prioritere søknader om tippemidler samt prioritering på kommunale 

potten til denne type tiltak (budsjettet til Kommunalteknikk).   

 

 

7. Andre saker 

- Skjeggkre på skolen. Rektor Ikke fått svar. Flere har oppdaget skjeggkre fra 

skolesekken. 

   

Neste møte avholdes mandag 2. mars kl. 19.30. 


