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E-post:    
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Dale barneskole 

 

Referat FAU-møte ved Dale barneskole  

 

Dato:     Mandag 12. oktober 2020 

Klokka:  1930-2100 

Sted:     Personalrommet, Dale barneskole 

Ikke tilstede: Tina Henden 

Vi må være flinke til å følge smittevernreglene: Ikke kom hvis du er syk, 

vask/sprit hendene når du kommer, hold litt avstand til hverandre. 

Enkel servering (kaffe + vann). 

 

Saker: 

1. Godkjenning av referat fra møtet i september 

 

Det er ønskelig at innkalling sendes ut senest en uke før møtet. Det 

informeres at det ikke alle representanter i FAU som er kommet inn på 

FAUs facebookgruppe. 

 

2. Saker til eventuelt 

 

3. Rektor har ordet 

 

• Nasjonale prøver: 10 november sammenlignes resultatene fra Dale 

barneskole med resultatene fra de andre skolene i landet. Resultatene 

viser nå et mer nyansert bilde på elevens resultater enn tidligere. Dale 

barneskole har ligget på landsgjennomsnittet og litt over på. Skolen  

anvender resultatene som et verktøy for videre oppfølging av elevene.  

 

• Corona tiltak: Rektor informerer om at skolen har gode rutiner. Skolen har 

bestemt at hver lærer skal gjennomføre et digitalt klassemøte med sin 

klasse innen uke 43. De yngste elevene vil kunne ha vanskeligheter med 

å komme seg inn og vil muligens ha behov for hjelp og støtte fra sine 

foreldre. Derfor vil de digitale klassemøtene for de yngste avholdes på 

kveldstid. 
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• Kommuneøkonomi. Elevtallet går ned med 55 elever til neste år, noe som 

resulterer i mindre tilskudd. Konsekvensen av dette er at grunnskolene i 

Kristiansund må kutte 8,2 millioner kroner. I morgen 13.10.20 er det 

budsjettkonferanse og der vil kommunalsjefen legge fram hvordan 

administrasjonen har tenkt å møte disse kuttene. Det vil sannsynligvis bli 

foreslått endring i noen strukturer.  

 

• Disser: Dissestativet er oppe og sanden er på plass. Rektor tror dissene 

vil komme opp i morgen. 

 

• TV-aksjon: Det er lagt ut informasjon på FAUs Facebook-gruppe om den 

digitale innsamlingsbøssen.  

 

• Jule-SFO: Det blir to SFO-baser slik som det var i sommer. Dale er i år en 

av basene og skal ta imot elever fra nordlandsøya og freiøya. Rektor har 

bedt kommunen om å få slippe å organisere SFO i feriene, da de har SFO 

for FST 50 uker i året. Dette er ressurskrevende, og det blir vanskelig for 

ansatte å få tatt ut ferie og avspasering når de i tillegg må ha kommunens 

ferie-SFO. Dale må planlegge, organisere og leie inn vikarer.  

 

• Fravær ansatte: Fraværet til nå er ifølge rektor akseptabelt, men de ser at 

de har en del coronarelatert fravær. Dette resulterer i at mange 

lærernormtimer/styrking faller bort for, da skolen må sikre seg at alle 

klasser har lærer og at spesialpedagogisk hjelp opprettholdes. Skolen har 

så langt klart å verne timer med spesialundervisning, samt grunnleggende 

norskopplæring. Rektor beskriver at det er en utfordring å få tak i vikarer 

og poengterer at dette ikke er på grunn av økonomi, men at det er 

vanskelig å få tak i kompetente vikarer. Kristiansund kommune skal lage 

en vikarpool etter jul. Personalsjefen har ansvar for dette. FAU ønsker 

nærmere informasjon om denne vikarpoolen til neste møte i november, da 

det er uklart om dette gjelder kun for langtidssykemeldinger eller om det 

også innebefatter korttidsfravær. Det kom innspill om at dette bør tas tak 

i, på lik linje som det ble gjort i forhold til omdisponering av sykepleiere i 

kommunen. Ønskelig med oppdatering i forhold til dette på neste møtet 

for å se hva kommunen har gjort til da.   

 

4. Saker fra elevrådet 

 

• Baller: Dette er et innspill som kommer hvert år fra elevrådet. Erik 

foreslår derfor at elevrådet årlig kan få 5000kr som de fritt disponerer til 

hva elevrådet måtte ønske. FAU kommer med innspill om at elevrådet kan 

få i ansvar å innhente pris, gjennomføre kjøp og rapportere tilbake til FAU 

hva de har brukt pengene til. 
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FAU støtter at det kjøpes inn 20 fotballer, 20 softballer og 20 basketballer 

til 9600kr. Det bestemmes at det kjøpes inn baller med litt bedre kvalitet 

enn tidligere i håp om at de holder lengre. Alle klasser får en av hver ball 

samt at det er noen ekstra. Det vedtas innkjøp av 60 baller og at 

elevrådet får 5000kr hvert år. 

 

• Ballbingen: Det er ønskelig fra elevrådet om at målene skal repareres. 

Erik foreslår en kjapp dugnad for å få orden på målene. Det konkluderes 

med at Erik tar ansvar for å organisere denne dugnaden. Vaktmester 

fikser plankene i bingen.  

 

• Dugnad: Rektor foreslår at 1.klasseforeldre får ansvar for dugnad hver 

vår. Da kan det samles opp lettere arbeidsoppgaver som de kan 

gjennomføre. Det er knapt med vaktmesterressurs. Erik lufter om det er 

mer hensiktsmessig at det er 2.klasseforeldre som har ansvaret for 

dugnaden, da disse foreldrene har mer oversikt over hva som må gjøres 

enn 1.klasseforeldre. Dette sette opp som en sak til neste møte. 

 

 

5. Parkering og biltrafikk ved skolen 

• Oppmerking utenfor skolen: Knut og kommunalteknikk har sørget for 

oppmalte områder hvor det ikke er lov å parkere og en 

handicapparkering. Dette ble det også informert om på timeplanene. Det 

er fortsatt en del trafikk, men det er bedre nå enn tidligere.  

 

• Ny inn/utkjøring ved Dahlehallen: Robert har sjekket med Dahle IL, som 

sier de vil gå i en dialog med Dahlehallen. De ønsker også en dialog med 

kommunen. De er ikke negative til å lage en ny inn/utkjørsel, men det er 

snakk om penger. 

 

• Lyset opp fra stien ved Dahlehallen fungerer ikke og det er mørkt der nå. 

Det kan se ut som en ledning har falt ned. Rektor følger opp saken med 

kommunalteknikk.  

 

 

• Robert lurer på om skolepatruljen skal forsvinne. Rektor avviser dette. 

Dale barneskole vil beholde skolepatruljen med 7.klasse som vanlig. 

Patruljen har klaget på at en bilfører ikke respekterte patruljen. Rektor 

har ringt og snakket med vedkommende, da bilnummeret ble registrert. 

Tilbakemelding om at patruljen står litt for langt ut i veien og håper 

patruljen kan få tilbakemelding om dette. De får pizzafest på slutten av 

året for dette arbeidet.  
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6. Sykkelstativ ved stien til Dalefeltet 

 

Erik venter på tilbakemelding fra Kinga. Rektor sier hun er på saken om å finne 

sykkelstativ. Erik skal sjekke om Varde eller KVGS kan lage slike. Det beste 

hadde vært faststøpte stativ, men hvis vi får noen løse stativ så er det bedre 

enn ingen stativ.  

7. Uteområdet 

Det har kommer forslag på hvordan uteområdet skal se ut. Det er hentet 

inspirasjon fra et uteområde i Åndalsnes. Uteområdet ser ut til å ende på ca. 1 

million kr., 500000 i grunnarbeid og 500000 i utstyr.  

Erik skal ordne et «sponsorkit» med bilder og vil kalle det «nærmiljøanlegg». 

Mulighetene for sponsing, det skal deles i tre områder som er turngropa, 

klatreparken, og amfi ved flaggstanga. Gjennom å levere ut et slikt «sponsorkit» 

kan de selv sponse det de vil og hvor mye de vil. Dette skal være klart i løpet av 

uka. 

Vi skal ordne en spleis. Skulle hatt to som kan sitte i en komite, Erik er frivillig 

med i den. Merethe sier seg også villig til å bli med i denne komiteen. Disse skal 

dele budskapet og kontakte avisa, neas, sparebanken 1 (de kan være med i 

avisa). Ønskelig at de oppsøker mange mulige sponsorer.   

Det er håp om å begynne deler av prosjektet neste år. Det er ønskelig at vi på 

neste møte lager en god strategi på i forhold til arbeidet med å samle inn 

sponsorer. Strategipunkt til neste møte. Eirik legger fram en plan. Liste over 

firmaene vi ønsker å få inn.  

 

Eventuelt 

-Utvalg på skolemelk 

4.klasse ønsker et større tilbud enn det som er nå. Rektor informerer at det er 

vanskelig å administrere når det blir for mye. De har hatt problemer med at 

noen artikler er mer attraktive og kan forsvinne. Kommer innspill om at det 

hadde vært greit med eplejuice og appelsinjuice til de som ikke drikker melk. 

Det vedtas i FAU at appelsin- og eplejuice inkluderes i tilbudet til elevene.   

-SFO-bygget 

Det er ofte at det ikke er håndsprit ved døren, spesielt ved A-inngangen på SFO-

bygget. Rektor tar dette videre. Dørmatter inn og ut ved SFO-bygget er ikke til 

stede. Rektor sender mail til eiendomsdrift for å undersøke. Det fins rist der, 

men det er ikke matter på innsiden og det kan til tider oppleves som en 

skøytebane der inne på vinteren. 
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-17.mai feiring  

5.klassen fikk ikke ansvar for dette arrangementet i fjor på grunn av corona, og 

fikk derfor ikke penger i klassekassen. Pengene anvendes vanligvis til en busstur 

og til 7.avslutning. Spørsmål om 5.klassen «får tilbake» denne feiringen. Vi må 

se an hvordan det blir, men det kan være lurt å flytte ansvaret fra 4.trinn til 

5.trinn. Dette settes opp som sak til neste møte. 

-Nissefest 

Spilles inn til sosialministeren. Om de kan organiseres klassevis eller på en 

annen kreativ måte. Sak til neste møte er Nissefest.  

-Neste møte er 2.november  

 

 

Kristiansund 13.10.2020 

Referent: Geirunn Hanneseth 


