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Dale barneskole 

 

Referat fra FAU-møte mandag 14. oktober 2019 klokka 19.30-21.00  

 

Til stede: Kristin Indergaard (1A), Kristin Skoglund Aas (1B), Eirk Tranø (1C), Erik 

Jørgensen (2A), Ingvild A. Hjelmaas (2B), Tina Henden (2C), Gabriel Slørdahl (3A), 

Maren Steinnes (3B), Camilla Kvernberg (4B), 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). 
 

Saker: 

1. Godkjenning referat fra møtet i september. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

Eventuelt; Bankforbindelse. Mangler lys ved gapahuken ved den nye stien ned 

mot Dahlehallen.  

 

3. Rektor har ordet.  

- Lys ned mot Dahlehallen. Behov for ytterligere lys. Mulighet for dugnad og 

økonomisk ramme. Jan Arve jobber mot NEAS og Kommunen for å få opp 

tilbud.  

Vedtak: Økonomisk ramme: 20 000 kr. Men Jan Arve Mjønes forsøker å jobbe 

ned prisen. Øyvind Taknes kan bistå ved behov.  

- Sykler/sykling: Ikke vært rapportert hærverk i dette skoleåret. Barn klarer 

ikke trille sykkelen over skoleplana. Vært to nestenulykker. Oppfordrer alle i 

FAU til å snakke om holdninger i trafikken på Facebooksidene.  

Vedtak: Tina lager felles plakat som deles likt for alle.  

- Ny høring om ordensreglement kommer i løpet av skoleåret.  

- SFO skal holde sommerstengt i to uker i sommer. Representant for 

kommunalt foreldreutvalg vil ta opp temaet i dette utvalget.  

Vedtak: Kjører undersøkelse for om det er interesse for å forsøke å endre 

dette vedtaket.  

 

4. Gjennomgang av «Forskrift om opptaksområder i Kristiansund».  

Se 2 vedlegg. «19_01717-2 Vedtak 213646_1_1» «19_01717-1 Forskrift om 

opptaksområder i Kristiansund - høringsversjon 209954_3_1» 

 

Hele Nordlandsøya er opptaksområde for Dale skole. Utfallet er at barn i 

grenseområde Torvhaugan/Demningen kan tilfalle både Nordlandet eller Dale 

skole. Det skal hensyntas subjektive forhold som f.eks. eldre søsken.  

Alle, både private og FAU kan gi høringssvar.  

Vedtak: Maren S. skriver et forslag til innlegg/info til foreldrene.  
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5. Økonomi FAU ved kasserer 

Vedtak: Styres leder bestiller bedriftskonto hos Sparebank1 Nordvest. Pris 35 

kr/mnd.  

 

Kontobeholdning: ca. 90 000 kr.  

 

6. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) 

Har ikke vært avholdt møte her hittil i skoleåret.  

 

7. Oppfølging saker fra FAU møte september 

a. Klasseballer. Camilla, Erik og Øyvind 

Fotballer er levert i dag. Basketball: 200 kr/stk. Softballer: 75/stk.  

b. Spørreundersøkelse. Øyvind (sak 8) 

For resultat, se sak 8.  

 

8. «Hva skal FAU jobbe med i skoleåret 2019/2020». Gå gjennom innmeldte forslag. 

Se eget vedlegg «Hva skal FAU jobbe med i 2019_2020_(1-23)» 

Forlag distribuert ut ifm. innkalling.  

 

Vedtak:  

FAU jobber med videreutvikling av uteområde i det kommende året/-ene.  

Steg 1: Undersøke hvordan andre har fått midler til uteområder (Allanengen).  

Kontakte Kommunalteknikk/Parkvesenet i kommunen involveres. 

Komité: Eirik Jørgensen, Øyvind Taknes og Tina Henden.  

FAUs innslagspunkt: Det er Dale sin tur til å få kommunal støtte til uteområde, 

FAU kan stille med midler, dugnadsinnsats til drift, hente inn sponsormidler og 

andre tilgjengelige «snillpenger».  

 

Vedtak:  

Administrasjonen monterer «krok» på innsiden av toalett-båsene. Elevtoalett 5-7. 

klasse. 

 

 

9. Forespørsel om skolen eller FAU kan tilby 7. trinn et informasjonsmøte om RUS 

ved Renate Grønning.  

 

Ønskelig å få til et foredrag om RUS for barn og foreldre, v/Siv Aksnes.  

Vedtak: Knut Olsen undersøker om Siv Aksnes kan komme og holde et foredrag 

for foreldre og barn.  

 

 

10. Forslag om nytt flagg til skolen ved Eirik Jørgensen.  

Det har vært et lite flagg tidligere. Det korrekte flagget har kommet til rette. Sak 

avvises. 

 

Vedtak: KBK-flagg; Tina Henden undersøker om vi kan få tak i et rimelig flagg.  
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11. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes 

a. Fotgjengerovergang ved Kiwi 

Veien har skiftet eier og status er uavklart.  

b. Ønsker om trafikkspeil ved skolen.  

Vedtak: Monterer speil. Stenger etc. kan kommunen tilby. Utlegg for speil 

sendes til kasserer.  

c. Mørke gatelys; oppfordrer alle til å melde inn avvik på «Fiks gata mi» 

http://www.fiksgatami.no/around?pc=6501.  

 

12. Eventuelt 

Ingen ytterligere saker.  

 

Kristiansund 14.10.2019 

Kristin Skoglund Aas, referent 

http://www.fiksgatami.no/around?pc=6501

