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Dale barneskole 

 

Referat FAU ved Dale barneskole 

Dato:  Mandag 01. April 2019 

Klokken:  19.00 – 21.15 

Sted:  Personalrommet Dale barneskole 

Tilstede: Øyvind Taknæs 4a, Jeanette Størseth 7a, Beate Opstad Thy 7b, Aina Eikrem 1a, Hilde Eeg 5b, Ramona 

Sandøy 2b, Hanne Edøy 3a, Jan Arve Mjønes 5a, Carina Larsen 6b, Gabriel Slørdahl 3b, Frank Adolfsen 1b, 

Merethe Kjellnes. Catrine Aanes (Rensvik KFU u/ innlegg fra mobbeombud) 

 

 
Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i mars 

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

a. Smartklokker 

3. Mobbeombudet har ordet, Kristin Øksenvåg (se eget vedlegg) 

Andre medlemmer av kommunens foreldreutvalg er også invitert til å delta på dette. 

a. FAU ønsker bred informasjon til alle foreldre og elever. 

b. FAU vil videreformidle foilere/ video fra fremlegget til alle klasser. 

4. Rektor har ordet 

a. Sommer SFO- Utredes for stenging i uke 29 og 30. Kan bli aktuelt fra 2020. Påske/ sommer 

SFO blir på Nordlandet barneskole i år. 

b. Lås toaletter- Vaktmester mener det ikke er mulig å ordne dette på en enkel måte. FAU kan 

formidle viktigheten av dette slik at rektor kan ta det videre til eiendomsdrift. FAU etterlyser 

fremdrift og 5-7 trinn skal være prioritert. 

c. Utdanningsforbundet ved Dale barneskole har sendt epost til kommunestyret ang. kutt 

grunnet kommunens økonomiske situasjon og hvilke konsekvenser det får for elevene. 

5. Orientering fra Sosialkomiteen.  

a. Ferdig med fellesarrangement. Arrangementet har vært en suksess. Lav terskeltilbud, lav 

inngangspris, ingen fortjeneste på arrangementet. Foreldrene til de yngst elevene kan ha 

med foreldre. 

b. Samarbeidet i komiteen er bra. 

6. Økonomi FAU ved kasserer Bjørnar Waage- ikke tilstede. 

7. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Beathe Thy. Møte er neste tirsdag. Ingen ny 

informasjon. 

8. Oppfølging saker fra FAU møte mars 

a. Sykkelbane: Øyvind er kontaktperson. Dugnad starter etter påske, i samarbeid med Trond 

Crilly i Norodd. FAU vil gå bredt ut for å rekruttere deltakere.   

b. Koding for kidsa: ingen fremgang siden sist. Muligheter til å søke midler hos Udir- teknologisk 

skolesekk. 

c. Skolefoto: Avtale med fotograf Engvig i år. Evalueres igjen til neste år.  

d. Hoppetau: Bestilles fra firma. Avklart forrige møte. 

9. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes 



 

 

Side 2 av 2 
 

a. Fylket skal se på krysset ved Kiwi om ca. 2 mnd. 

b. Vaktmester skal merke felt ved FST. 

c. Andre veikryss som trenger merking ts opp med Jan Arve. 

10. Eventuelt: 

a. Smartklokke: skal ligge avslått i sekken i skole/ SFO- tiden. Er beskrevet i ordensreglementet.  

b. 17. mai arrangement er under planlegging. 


