
MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder: Brukerråd Dalgård skole 

Dato og tid: 22.03.18 kl. 15.30 – 17.30  

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Deltakere: Karin Hoemsnes, FAU, Bertil Nistad, FAU, Elin Gjønnes, avdelingsleder og 
rektor Gro Kristiansen 

Referent: Elin Gjønnes  

Møteinnkaller: Rektor Dalgård 

Meld forfall til: Dalgård skole, tlf.: 72 54 50 00  

 

 

Saksliste: 

06/2018  Godkjenning av innkalling 

Innkallingen og utsettelse av møtet med ei uke ble varslet i uke 10/2018 og sendt 
på epost 20.03.18 fra rektor til FAU-representanter og til 
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd  

 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

07/2018  Godkjenning av referat fra 25.01.18 

Referatet ble sendt på epost fra rektor til FAU-representanter og til 
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd, samtidig med denne 
innkallingen. Vi går igjennom referatet. 

 
Vedtak: Referatet fra brukerråd 25.01.18 godkjennes  

 

08/2018  Saker fra rektor 

- Tilsettinger skoleåret 2018/2019 

 Alltid bevegelse ved et personale på 140 

 Lærertetthet regnes ut fra snittet 1. - 4. trinn. Det betyr to ekstra 
lærerstillinger for Dalgård skole og ressurssenter fra skoleåret 2018-
2019. 



 Sykefravær på skolen er ca. 8 %. 
 

- Ny avdelingsleder for 5.-7. trinn er på plass 

- Økonomi / resultat 2017 ble feiret med kake til hele personalet da vi kom ut 
med et lite overskudd. 

- Bygget generelt og hærverk spesielt 

 Plan om at bygg G skal være klart senest fra skolestart høst 2018 

 Det planlegges at nåværende 6. trinn inn i bygg G 

 Hærverk som ruteknusing og tagging er et problem for skolen 
 

- Kulturuker med Ståle Stil som bidragsyter / tilbud 

 Skolen har fått kr 20.000,- i prosjektmidler til kulturutsmykking 

 Vi bruker i år Meldeboka til at elevene kan melde seg på forskjellige 
tilbud 
 

- 17. mai med to faner 

 Dalgård skole og ressurssenter har 20 og 40 års jubileum i år 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

 

09/2018 Saker fra FAU  

- Barnas plattform, en foreldrekveld 21.03.18 
 

 Vellykket kveld med ca. 40 deltakere 

 Forslag om å legge inn slike foreldrekvelder fast høst og vår 

 Forslag om foredragsholder til høsten (overgangen oktober / 
november): SMISO 

 
  

- Lærerkabal med kjente lærere klar ca. 1. mai, men hele kabalen med 
nytilsatte klar ved skolestart høst 2018 

 
- Rekrutteringsarbeid til FAU 

 

 Forslag om stand på 17. Mai og Dalgårddag (7. juni) 
 

  
                        

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

10/2018 Saker fra elevråd 



- Referat fra elevrådsmøtet 19.03.18 

 Flott med vinteraktivitetsuke 

 Forslag om å snu på rekkefølgen ved start i skirennet (7.trinn først 
da de går raskest) 

 Alle klasser fornøyd med utdelte vinteraktivitetsleker 

 Eventuelt-saker  

 Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

Eventuelt 

- Savner kjetting til kjøleskapet som FAU bruker i forbindelse med 
onsdagsklubb. Gro følger opp saken etter påske. 

 

- Elevundersøkelsen 

 Viser i hovedsak stor trivsel 

 Fremdeles noen som melder om mobbing 

 Bedre resultat enn skoleåret 2016-2017 

 Resultatene formidles på foreldremøter 

 

Neste Brukerråd torsdag 31. Mai 2018. 

 

 


