
 FAU-møte 01. november 2021 kl. 19.30-21 
 
Tilstede:  
Hilde Neergaard, Marius Helmersen, Maria Waage, Veronica Michelsen, Sonja Bjørbak Wimpelmann,  
Tina Henden, Elise J. Schalde, Ola Heggem, Knut Olsen,  
 
Sak 1: Rektor informerer  

• Det kom inn 17 søknader på den utlyste stillingen som fagarbeider, og fire av dem er invitert til  
intervju. 

• Trude Fandin tiltrådte i dag i stillingen som avdelingsleder/undervisningsinspektør.  
Christina Oddvik Holm har overtatt som kontaktlærer for 3A, og Robin Bruun Mathiasen er ansatt  
som timelærer på mellomtrinnet. 

• 7.trinnet skal gjennomføre Elevundersøkelsen senere i uka. I høstsemesteret er det er obligatorisk  
for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1. Elevundersøkelsen er en  
årlig anonym undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 
Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  
Man kan lese mer om denne undersøkelsen på utdanningsdirektoratets nettsider. 

• «Sosialministrene» er invitert til fellesmøte førstkommende mandag, FAU-representantene har fått  
kopi av utsendt e-post. 

• Vi har fått opp nye nett i målene i bingen, og vegger og dør er reparert av skolens vaktmester.  
Vi har fått tilført ny sand på lekeområdet nedenfor SFO-bygget. 

• Dale barneskole har et stort behov for tilkallingsvikarer i skole, SFO og ved forsterket skoletilbud.  
Det er fint om dere bidrar med å spre dette. De som er interessert i en slik stilling,  
kan kontakte avdelingsleder Roar Sivertsen via e-post (Roar.Sivertsen@kristiansund.kommune.no) 
eller telefon (98094871). 

 
Sak 2: Trafikk-patruljen 
Bekymring for sikkerheten til elevene i 7. trinn som står i trafikk-patrulje ble diskutert i forrige møte.  
Rektor informerer om at lærer-gruppa også deler denne bekymringen.  
Det er enighet om at løsningen med elever som trafikkvakter ikke er bra nok.  
Samtidig er det ikke et tilfredsstillende alternativ å avvikle tiltaket helt. Det kommer også tilbakemeldinger 
fra foreldrekontakten i 7. trinn om at mange av elevene gleder seg til dette. 
Marius har i kontakt med fylket fått informasjon om at det er bevilget 600.000,- til trafikksikringstiltak  
v/Gløsvågveien over budsjett i 2021. Disse midlene har i hovedsak blitt brukt til belysning.  
Fylket har gitt informasjon om at det ikke blir bevilget flere midler til denne type tiltak før tidligst 2023.  
Det diskuteres ulike muligheter:  

• Nekte innkjøring opp til skolen for å redusere trafikk. Dette ble også gjort i forbindelse med påbygg  
av skolen (forsterket avdeling). Da må elever eventuelt slippes av/følges opp fra Dalehallen.  

• Samarbeid med politi, er det mulig? Synlige kontroller som virkemiddel.  
• Voksne til stede som støtte til barna. Det er kommet tilbakemelding om at bilister og ungdommer  

som skal over veien noen ganger overser flaggingen til elevene.  
• Mediedekning.  
• Ansvarliggjøring kommune/fylket.  
• Sende saken til det kommunale foreldreutvalget.  
• Mobile trafikklys som midlertidig løsning.  
• Samarbeid med SU i ABC-bakken barnehage, eventuelt også FAU ved Nordlandet Ungdomsskole. 

Det kommenteres at Dale er en bydel i vekst, og at det bør investeres i bedre trafikksikkerhet.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.udir.no%2Ftall-og-forskning%2Fbrukerundersokelser%2Felevundersokelsen%2F&data=04%7C01%7Cknut.einar.olsen%40kristiansund.kommune.no%7Cb8e3dba25f4a43a5350e08d99d5e78f8%7C3bcbef976caa4555be7cdfa00068c0d0%7C0%7C0%7C637713851347625962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=azvKdkl8IqusWWSvX7TXg5%2BZL2ErLdNKLZNk0akZxYo%3D&reserved=0
mailto:Roar.Sivertsen@kristiansund.kommune.no


FAU beslutter å fortsette ordning med 7. trinns elever som trafikk-patrulje, men med støtte fra foreldre  
ved skolen. Dette skal være et frivillig tiltak. Rektor fordeler ukene på trinn, og foreldrekontaktene  
formidler dette videre på sitt trinn/klasse. Det skal samtidig jobbes videre med å finne bedre og varige 
løsninger.  
 
Til neste gang:  

• Rektor Knut tar kontakt med kommunalteknikk for å undersøke hva de kan gjøre.  
• Ingunn kontakter Trond Hasselø i Tidens Krav.  
• Alle foreldrekontakten legger ut informasjon og forespørsel i trinn-gruppa  

 
Sak 3: Skolens uteområde 
Ballbingen er utbedret med nye nett og generelt vedlikehold ved vaktmester.  
Elevrådet har kommet med konkrete ønsker for uteområde og aktiviteter. Ref. Referat fra SU-utvalget  
5-21-22 «Orientering, saker fra elevråd.» 
FAU beslutter at eksisterende midler prioriteres til konkrete og gjennomførbare tiltak med  
fokus på elevenes egne ønsker og innspill. 
 
Eventuelt 
Det er kommet innspill fra en mor om at det er ønskelig at informasjon fra SFO sendes ut via Visma og  
ikke kun via Facebook, slik at informasjon når ut til alle foreldre. 
 

Ref. Maria Waage  

Referent: Maria Waage 
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