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Dale barneskole 

 

Referat fra digitalt FAU-møte  

Mandag 18. januar 2020 klokka 19.30-21.00 

 

Sted: Digitalt teams møte 

Deltakere: Geirunn Hanneseth, Knut Einar Olsen, Erik Ormbostad Jørgensen, 

Jeanette Størseth, Frank Robert Alfredsen, Cecilie Crilly-Rambjør, Elisabeth 

Myrlund, Linda Farstad Fredriksen, Ingvild Angvik Hjelmaas, Merethe Kjellnes, 

Eystein Jarp, Adrian Bunes Stene, Line Iren Haugerøy, Renate Larsen og Tina 

Sæther Dahlen 

Ikke til stede: Tina Mari Henden, Maria Sæther Mork, Vivian Furseth,  

 

1. Godkjenning av referat fra sist møte 

Ingen kommentarer fra sist referat 

 

2. Saker til eventuelt 

Bruk av Teams i småbarnsklassene -opplæring/veiledning 

Klassekasse 

 

3. Rektor har ordet 

 

a. Nasjonale prøver 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om 

elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og 

engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag 

for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i 

skolesystemet. Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp 

elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpassa 

opplæring. - Reflektere over egen undervisning og dele kunnskap 

med kollegaer.  
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    ENGELSK FORDELT PÅ MESTRINGSNIVÅ  

  
 

Våre elever er på landsgjennomsnittet i engelsk lesing
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               LESING FORDELT PÅ MESTRINGSNIVÅ  

  

Våre elever er godt over landsgjennomsnittet i norsk lesing. Vi har svært 
få elever på nivå 1, og vi har mange på nivå 3. 
  
   REGNING FORDELT PÅ MESTRINGSNIVÅ  

Våre elever er godt over landsgjennomsnittet i regning, fordi vi har svært 

få elever på nivå 1. Når vi i tillegg får vite at norske 5.klassinger er i 

Europa-toppen i matematikk og naturfag (Timms-undersøkelsen), tilsier 
det at elevene våre har fått et rimelig godt læringsutbytte. 

 

Knut har ennå ikke fått resultater fra 8.trinn, kommer etter hvert.  

 
 

  

b. Gaver til kontaktlærere. 

Rektor har mottatt en klage fra en forelder vedrørende kjøp av 

julegave til kontaktlærer (innbetaling av 20,- kr. via vipps, frivillig 

deltakelse). I de etiske retningslinjene for Kristiansund kommune 
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står det: Ingen skal motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre 

ytelser i forbindelse med tjenesteutøvelse.  

I e-læringen «Etiske valg», blir problematikken med gaver tatt opp, 

og det konkluderes med følgende: For at ansatte skal unngå å 

komme i et uheldig avhengighetsforhold til brukerne, skal vi være 

forsiktige med å ta imot gaver og tjenester. Gaver av liten verdi 

(f.eks. blomster eller konfekt) kan aksepteres ved en sjelden 

anledning.  

Lengre ut i e-læringen står det: Den ansatte får lønn for dette 

arbeidet fra arbeidsgiver. Brukerne skal ikke føle seg forpliktet til å 

gi gaver for å få den tjenesten de har rett på. 

Rektor mener at det ikke er problematisk for læreren isolert sett å 

ta imot gave, så sant denne er av liten verdi. Problemet er om 

familiene opplever at de er forpliktet til å gi gave. Det har ikke 

skolen eller de andre familiene kontroll på. Det å være den ene 

familien som ikke kan eller ønsker å gi gave er helt klart vanskelig.  

Rektors råd til FAU er følgende: Foreldrene oppfordres til ikke å gi 

gaver til lærerne med bakgrunn i de etiske retningslinjene. 

FAU vedtar at det er det er greit å gi en gave til lærerne to ganger i 

året, ved jul og skoleavslutning til sommerferien. Det gis kun en 

felles gave, med en felles innsamling i regi av sosialminister. Dette 

skal være frivillig, og det skal ikke kommentes «Vippset» i 

kommentarfeltet på Facebook. Gaver fra enkeltpersoner ønsker vi 

ikke noe av. Dette skal videreformidles til sosialministere. Dette er 

et vedtak som gjelder fram til FAU endrer dette vedtaket.  

 

 

 

4. Toaletter SFO bygget 

Erik viser bilder og informerer om toalettene på SFO bygget. Bildene viser at 

toalettene er i dårlige forfatning og har behov for oppussing/fornying. FAU er 

enige om at disse toalettene ikke er tilfredsstillende og ønsker at noe skal 

gjøres. Knut skal i møte med verneombud og eiendomsdrift 4. februar og vil 

da drøfte saken. Hensikten med møtet er å utarbeide vedlikeholdsplan for 

skolen. Knut ønsker løpende innspill hvis det er noe ved skolebygget som bør 

oppgraderes. 

 

Det er ankommet matter både ute og inne på SFO-bygget. 
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5. KFU 

14.12 ble Kristiansund foreldreutvalg stiftet. På møtet ble det snakket om 

MDMA og rus i Kristiansund. Det var ønske om å få inn SLT koordinator og 

politi til neste møte 25.1. 

Knut ytrer ønske om at det kommunale foreldreutvalget tar tak i uheldig 

aktivitet på skoleområdene på de ulike skolene i kommunen. Knut har sett 

filmer av brannstifting og observert at det blir knust glass på «gogos-

veggen». Han har ringt politiet og kommet i kontakt med dem samt 

snakket direkte med foreldre til tidligere elever som har oppholdt seg på 

området på en uhensiktsmessig måte. Han forteller at det skjer mye på 

kveld og helg og at han har ytret ønske til politiet om de kan legge inn en 

tur på skoleplanen når de likevel er i området. Ved for eksempel kjøre 

oppom skoleplanen og skoleområdet for å vise seg, da dette kan virke 

preventivt i forhold til for eksempel hærverk.  

 

6. Strategi- innsamling uteområde 

Erik har hørt med Hans Mellomsæther SB1, Leif Inge Karlsen og Bård 

Munkhaug når det gjelder å stille med sponsormidler. Alle skal virke positiv til 

å bidra. FAU må jobbe med å lage en liste med mulige sponsorer som kan 

bidra med alt fra 100-lapper til 1000-lapper. Brosjyren er ferdig og skal 

sendes ut med referatet. FAU oppfordres til å printe ut brosjyren og dele den 

ut til mulige sponsorer. Denne kan vi begynne å dele ut selv om det ikke har 

vært sak i avisa om dette ennå. Spleis og brosjyre kan deles på sosiale 

medier fra og med førstkommende fredag ettermiddag 22.01. 

 

Det har litt tegnet opp to ulike prosjekt og det er pengene som bestemmer 

hva FAU kan gå for. Kommunen er klar til å gjøre grunnarbeidet. 

 

7. Eventuelt 

 

• Bruk av Teams i småbarnsklassene -opplæring/veiledning 

 

Representant i FAU deler bekymring vedrørende uheldig bruk av 

Teams fra de yngste elevene på skolen.  

Knut informerer at det er vanskeligst å lære Teams-reglene til de 

yngste elevene på skolene. Skolen har bl.a. gitt alle elever informasjon 

om å ikke ringe til ukjente folk, at de ikke skal blokkere andre, ikke 

ringe i tide og utide. Skolen ser at det har vært nødvendig å ha mer 

opplæring med de yngste på skolen. Knut informere om at det bruker 

å ordne seg når lærer snakker med elevene om problemene. Det skal 

ha vært problem med chatten, da lærer ikke har oversikt over negative 

samtaler mellom elever. Knut oppfordrer at elever og foreldre gir 

beskjed til lærer hvis dette oppstår. Det har ikke vært noen klager til 

skolen etter sommerferien. FAU informerer at detter fortsatt kan skje. 
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Knut informerer lærerne på møte mandag om å jevnlig snakke om 

nettvett med sine elever. 

 

• Felles klassekasse på trinnene 

Hvem kontrollerer bruken av disse midlene? Det er ønske om at det 

skal være felles retningslinjer, på alle trinn. FAU blir enige om at bruk 

av penger fra klassekassen skal tas opp på felles klasseforeldremøte 

på forhånd..  

 

 

 

Kristiansund 18.01.2021 

Geirunn Hanneseth, ref. 


