
Referat fra FAU-møte ved Dale barneskole mandag 5. november 2018

Til stede: 
Eystein Jarp 3c, 
Jan Mjønes 5a, 
Hilde Eeg 5b, 
Carina Larssen 6b, 
Ramona D. Sandøy 2b, 
Frank R. Alfredsen sosialminister, 
Eirik Tranø 1b, 
Hanne Edøy 3a, 
Beate O. Thy 7b, 
Merethe Kjellnes 6a, 
Bjørnar Waage 1c.

1. Godkjenning av referat forrige møte

2. Knut informerer:
- Sykkelparkering for ansatte er tilbudt fra kommunen, og vil komme snart
- Gogospause ved skolen fram til juleferien. Beskjed er gitt til foreldre
- Famweek, et nytt elektronisk registreringsverktøy for SFO er i utprøvingsfasen, og vil 
evalueres ved årsslutt
- Team etablert for FAU, slik at FAU skal ha et sted å arkivere referater og andre 
dokumenter. Ved problemer med teams, kontakt Øyvind Taknæs
- Kommuneøkonomi er per tiden slik at alle må ta ned driften med 5%. Kommunen har sett 
at det vil være mer effektivt med store klasser, og det er foreslått samarbeid mellom enkelte 
skoler (Goma/Dalabrekka, Bjerkelund/Rensvik og Innlandet/Allanengen)
- SFO-koordinatorstillingen skulle vært utlyst, men er satt på vent pga nedbemmaning i 
enkelte enheter i kommunen. Vi vil få nærmere beskjed når Knut vet mer.
- Heisen skal ferdigstilles i løpet av november. 
- Søknad fra elevrådet om nye baller (fotballer og stikkballer). Fotballer sponses av Slatlem 
og vil bli levert på skolen snares. Ramona sjekker stikkballer med sportsbutikker i 
nærområdet, og evt på nett.

3. Sosialkomitèen informerer:
- Nissetoget vil arrangeres onsdag 28. november. FAU har VIPPS, og informasjon 
oversendes sosialkomitèen. Alt annet er klart fra sosialkomitèens side. 
- FAU sin VIPPS er 136383
- Det er planlagt disco til neste år, dato vil komme senere.

4. Økonomi: Økonomiansvarlig har ikke overtatt noen informasjon fra forrige 
økonomiansvarlig. Beate etterspør.

5. Koding for kidsa: Øyvind Taknæs var ikke til stede, så dette settes på hold til neste møte.

6. Sykkelbanen: Informasjon mottatt fra Jeanette. Sykkelgruppa i Norodd har vært tungt inne i 
planleggingen ved Storbakken. FAU må se på hva det kan søkes om av midler. Det vil også 
være lurt å få Norodd med på en befaring av området for å se hva som kan etableres på Dale.

7. Sjakkbrettet er ferdig malt



8. Trafikk ved Jan Mjønes:
- Dahlehallen og parkering/trafikk der er diskutert med kommunen, men dette er ikke 
kommunens anliggende
- Maling kjøpes av kommunen per prosjekt, og det er ikke rester som ligger igjen som kan 
brukes. Jan sjekker priser på spray fra Lystrup og evt Malia.
- Knut har varslet kommunen om kantsteinen ved forsterket skoletilbud som må senkes slik 
at biler kan passere.
- Lys på parkeringsplassen til lærere, her mangler det en stolpe. Dette diskuteres videre med 
kommunen.
- Gangfeltet på Torvhaugan er nå malt opp og OK.
- Krysset ved KIWI diskuteres fortsatt med kommune/fylke. Det er enighet i FAU om at det 
har vært gangfelt i dette krysset tidligere.
- Det etterlyses mer lys i gangveien mellom Dahlehallen og skolen. FAU befarer.
- FAU diskuterer igjen trafikk og kjøring ved skolen...

9. Nettvett for barna. Det er mottatt en mail fra en mor ved skolen, som også er lærer på 
videregående. Hun opplever at elever ved videregående ofte angrer på det de gjorde på nett 
da de gikk på barneskolen. Forslag fra FAU, elever ved VGS burde snakke med 
barneskoleelevene om hva de gjorde som de angrer på. Bjørnar sjekker med aktuell 
mor/lærer om hun har elever som ønsker å dele erfaringene sine med elever ved Dale. 
Carina sjekker om det er tilsvarende elever på Nordlandet Ungdomsskole som kan dele sine 
erfaringer.

Referent: Eystein Jarp


