
 
 

Møtereferat FAU ved Dale barneskole 

Dato:   Mandag 03. Juni 2019 

Klokken:  19.30 – 21.00 

Sted:   Personalrommet Dale barneskole 

Tilstede: Beate Opstad Thy 7b, Øyvind Taknæs 4a, Hanne Edøy 3a, Hilde Eeg 5b, Aina Eikrem 1a, Siv 

Agnete Kristiansen 2a, Merethe Kjellnes 6a, Bjørnar Waage 1c, Jan Mjønes 5a, Eirik Tranø 1b, Idar 

Slatlem 1c (Sosialkomite), Carina Larssen 6b, Eystein Jarp 3c (Referent) 

 

Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i mai 

Godkjent 

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

Forespørsel fra klassene om skoleavslutning. Sosialministre. Hvem og hva? 

3. Rektor har ordet 

a. Sparetiltak i kommunen 

Bystyret har fattet et vedtak om å få økonomisk kontroll i 2020. Det er nedsatt 

arbeidsgrupper for å finne ut hvor man kan kutte for at det skal smerte minst. 

Det skal spares 60mill NOK i 2020, til sammen 90 årsverk. Konklusjon fra gruppen 

er oversendt rådmannen 10. mai 2019. Sparekravet til grunnsolen er 3mill NOK 

totalt i Kristiansund, i tillegg til krav i økonomiplan på 5% kutt. Det er jaktet på 

tiltak som ikke går ut over lærertetthet. Strukturelle tiltak som er foreslått: 

- Kristiansund som èn skolekrets med flytende skolekretsgrenser i hele 

kommunen.  

- Samling av småtrinn og mellomtrinn på skolene som skal inn i felles bygg.  

- Reduksjon i administrasjon og ledelse 

- Ikke lovpålagte oppgaver: (MOT-avtale, sommerstenging av SFO i to uker, 

besparelser på leirskoler og levende vågen) 

 

Dale barneskole velger å holde seg i ro i forhold til å klage på kommunens forslag. 

b. Overskuddet fra åpen dag ble på 65049 NOK, 1/3 går til FAU,  21683 NOK 

 

4. Økonomi FAU ved kasserer Bjørnar Waage 

Det er litt uoversiktlig, mangler blant annet en faktura på sykkelbanen. Hoppetau er 

betalt, 1545 NOK. Det kom inn 23701 NOK fra 4. klasse etter 17. mai. Halvparten skal til 

FAU. FAU fikk 21683 fra åpen dag. 

Sykkelbanen ble mye billigere enn estimert, blant annet pga at kommunen kjørte sanda 

til oss gratis og god dugnadsinnsats, totalt under 15000 NOK totalt. 

FAU skulle hatt en oversikt over «økonomiansvarlige» per trinn, slik at man har en viss 

oversikt over hvilke penger som hører til hvor. 

Større sparkesykkel som kan brukes åp sykkelbanen koster ca 3000 pr stk. Det er plass til 

ca 5 slike samtidig på banen. FAU er enige om at vi kan kjøpe 5 slike. Knut handler inn. 

Sekretæren åpner post til FAU og skanner og sender regninger på epost til kasserer. 



 
Bjørnar lager et sammendrag over økonomien som er klart til neste kasserer skal overta 

nest år. 

5. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) ved Beathe Thy 

KFU er ivrige på å fortsette, og vil gjerne vite hvem som skal sitte i KFU til neste år. Fattet 

vedtak om ca 2 møter pr år, kanskje mer hvis behov. 

Ny versjon av brev angående sparetiltak vil komme, vi ser an om vi vil signere eller ikke. 

6. Oppfølging saker fra FAU møte mai 

a. Sykkelbane 

OK 

b. Trafikksikkerhet ved FST. Gjelder spesielt sykling ned forbi FST som går ektremt 

raskt, og fører til trafikkfarlige situasjoner. Forslag om å få på plass trafikkspeil 

der for å se både bil og sykkel i god tid før farlige situasjoner oppstår. 

7. Egen evaluering FAU 2018/2019 

a. Har vi levert på de målene vi satte oss høsten 2018 

Sykkelbane var hovedmål for FAU 2018/19, dette er på plass. Vi er enige om at vi 

har det godt på Dale barneskole. Det er smart å be foreldrene på skolen om 

innspill i starten av skoleåret. 

b. Saker og erfaringer som neste FAU bør ta med seg? 

Bør varaordning innføres igjen? Vara kommer veldig uforberedt, og sitter 

vanligvis og skjønner lite. Kan dette legges som ansvar på vara? FAU Dale 

barneskole har den største møtefrekvensen blant FAU i Kristiansund, så vi har 

grunn til å være fornøyde. Møtefrekvensen bør opprettholdes. 

FAU bør bruke mer av pengene sine. FAU skal ikke i prinsippet drive overskudd, 

men bruke pengene på uteområdet.  

FAU 2019/2020 bør se på å få mer belysning av gangsti fra dalehallen, høre med 

NEAS osv. Jan Mjønes tar denne saken i sommer inn i neste FAU.  

FAU bør kanskje fokusere mer på småting for å gjøre dagen bedre for elever ved 

Dale barneskole, heller enn «storpolitikk» som vi ikke har så mye innvirkning på. 

Eksempler på småsaker er hoppetau, lås på toalettet, speil i sykkelvei ned mot 

FST. 

Låser på toalettene må settes på agendaen til neste FAU. 

NAF sykkel-tiltak til neste FAU (sykkellappen?) 

Mobil sykkelparkering til neste FAU? 

Amfi på uteområde? 

c. Valgkomite for neste FAU 

Forslag i FAU er at vi finner en leder blant de som er i FAU fra før, men som er 

valgt inn til neste år. Merethe og Carina er valgkomite. 

8. Evaluering av ordningen med sosialministre 

Sosialministrene mener at dette ikke er en modell vi bør videreføre. FAU mener dette er 

en modell som fungerer kjempefint. Sosialkomiteen må formaliseres, med faste 

møtetidspunkter, faste agendaer, tydelige beskjeder. Alternativt er det å invitere 

sosialkomiteen til tre-fire faste møter i FAU pr år, eller å fordele de forskjellige sosiale 

oppgavene på personer allerede i starten av året. Et enkelt årshjul må på plass for 

sosialkomiteen. 

9. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes 



 
a. Fotgjengerovergang ved Kiwi 

Fylket tar over ansvar for fylkesveiene, så fotgjengerovergangen blir sannsynligvis 

trenert inntil fylket tar over ansvaret. Jan følger opp dette videre i sommer. 

b. Søke fylket om midler til småsaker som speil ved sykkelsti, lys i gangsti fra 

dalehallen osv. 

c. Ingen kapasitet og økonomi for å få sponset lys i gangsti fra kommunen. 

d. Ikke malt fotgjengerovergang i asfalten ved Draget barnehage enda 


