
MØTEREFERAT 

 
Møtet gjelder: 

 
Brukerråd Dalgård skole 

Dato og tid: 01.11.18 kl 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Deltakere: Karin Hoemsnes leder FAU, elevrådsrepresentanter Selma Winsnes (7.trinn), Ingrid 
Wollan Benum (6.trinn), Wilma Skjetlein (6.trinn),    avdelingsleder Siv Indseth og 
rektor Gro Kristiansen 

Referent: Avdelingsleder Siv Indseth 

Møteinnkaller: Rektor Dalgård 

  

 Saksliste: 

21/2018 Godkjenning av innkalling 

  Møtetidspunkter for brukerråd ble bestemt tidlig i skoleåret og formidlet FAU 
per epost. Rektor minnet om møtet 29.10.18 og ba om saker. Saksliste satt opp tirsdag 
ettermiddag, etter at epost fra FAU var mottatt. Innkalling sendt alle per epost. 

Vedtak:  Innkallingen godkjennes. 

  

22/2018           Godkjenning av referat fra 31.05.18 

Referatet ble sendt på epost fra rektor til FAU-representanter og til elevrådsrepresentantene 
gjennom kontaktlærer for elevråd i slutten av mars. Ingen merknader er kommet. Til 
orientering så ble møtet 26.09.18 avlyst, da verken FAU eller elevrådet var fulltallig. 

Vedtak:  Referatet fra brukerråd 31.05.18 godkjennes 

  

23/2018            Saker fra rektor 

 Oppstart av skoleåret 2018/2019 med 629 elever. Vi har startet med lærernormen 
som er oppfylt på Dalgård, 1 ped. på 1.-4. trinn pr.16 elever og 1 pedagog på 5.-7. pr. 



21 elever. Fra neste skoleåret reduseres lærernormen med en elev per pedagog. 
Rektor understreket at en lærernorm betyr gjennomsnittlig pedagogtetthet på 
hovedtrinnene. 
 
 

 Avslutning av perioden på Ringve. Skolen var samlet igjen fredag 21.09, men 
skoleledelsen har noe etterarbeid i forbindelse med renoveringen av E-bygget, 
opprydding på Ringve og det økonomiske regnestykket til forsikringsselskapet 

Elevrådet var fornøyd med oppholdet på Ringve; både busstur og uteområdet.  
 

 

  Kulturkalenderen 2018/2019 med markering av 1978 (40-års jubileum) i morgen  2. 
november. Ny historisk plakat utarbeidet. Vi gleder oss til jubileum. Denne gang har vi 
planlagt 4 samlingsstunder for å få plass til foreldre. 

 
 SFO var stengt i uke 28 og 29 (for første gang denne sommeren) Brukerråd anbefalte 

i mai rektor å konkludere med at det blir fast sommerstenging  i uke 28 og 29 ved 
Dalgård skole og ressurssenter. Dette videreføres og informeres om allerede nå tidlig 
i skoleåret. 

 
 FAU-leder etterspør G-bygget. Rektor informerer om at det vil ta dette skoleåret før 

bygget er på plass. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  

   

 
24/2018        Saker fra FAU 

 
1. Areal på skolen og informasjon til foreldre. Forespørsel til FAU om skolens 
undervisningsareal, enkle og doble klasserom, forskriften for miljørettet helsevern 
m.m. FAU-leder og rektor har svart ut. Hele skolen er godkjent. 
 
 
2. Det er barn som opplever et dårlig skolemiljø og at det foregår tilfeller av 
mobbing/utestegning på Dalgård. Det kan handle om flere ting, eksempler: 
erting/mobbing for at en elev ikke har de riktige klærne, er for tjukk, eller stygge tær; 
som igjen fører til at disse elevene gruer seg til svømming/gym. 
Finnes det en oversikt over antall «mobbesaker»?  
Er det blitt flere henvendelser til Fylkesmannen etter ny lov kom i fjor? 
Hvordan jobber skolen med lærer-elevrelasjoner? 
Hva kan FAU bidra med når det gjelder dette tema på trinn eller klasser? 
 

 
En dialog i brukerråd om hvordan skolens lærere klarer å fange opp dette: 
Lærerne fanger opp mye, og er flinke til å gripe inn ved uheldig atferd. Skolen er 
avhengig av et godt samarbeid med foresatte og at foresatte tar kontakt. Lærerne 
jobber godt med relasjoner til sine elever. Skolen hadde 3 9A-saker hos 
Fylkesmannen forrige skoleår. Ingen nye saker hos Fylkesmannen i høst. 



 
Rektor tenker at en raushet knyttet til ulike meningsytring er viktig i foreldremøter. 
Hun håper at alle foreldrestemmer kommer fram, slik at det ikke bare er de med sterk 
og tydelig stemme som snakker på vegne av et fellesskap. FAU og foreldrekontakter 
kan bidra med å få fram alle typer foreldremeninger. 

 
3. Diverse knyttet til 17. mai, spørsmål og avklaringer 
FAU lager to permer til 3.trinn og 5.trinn som skal følge arrangementet. 
Fiskedam og pose: Det er mye tull i posene.  

 
FAU ønsker at elevrådet kan diskutere hvilke premier man skal ha på 17. mai. Det vil 
elevrådet gjøre. Elevrådet oppfordres til å tenke på miljøet. Det ønskes også forslag 
til andre aktiviteter. 

 
FAU har plan om å rydde på lageret. Innkjøp av FAU kan gjøres gjennom skolen. 
Skolen har få kaffetraktere som kan lånes ut.  
FAU-leder lager en oversikt over FAU-representanter og denne legges ut på 
meldeboka. 
 
 

 

  
Vedtak:  Informasjonen tas til orientering 

 
25/2018        Saker fra elevråd  

 Anti-mobbekontoret blir også åpent i friminutt. De har avtalt i første friminutt på 
onsdag.Både tirsdag og torsdag i lesekvarten er kontoret åpent.  

 Elevrådet ønsker hengelås på skap fordi det blir stjålet mye. Rektor sier at det kan 
elevene ha med selv, men at elevene selv er ansvarlig for å huske koder eller ta vare 
på nøkkel. Dersom hengelåsen må klippes over, så skjer dette.  Dette bør også taes 
opp i elevrådet. 

 Baller på tak og snøfangerne stopper dem. Kan snøfangerne taes ned? Rektor sier at 
det ikke går. 

 Nett i ballbingen er ødelagt. Kan det gjøres noe med det?  Rektor tar en befaring. 
 Kunstgressbane er slitt. Rektor sier at det vil være et for stort økonomisk løft å få den 

oppgradert. 
 Sparkesykler er det for få av. Rektor forteller at det er bestilt ca 12 nye sykler.  
 Det er ønskelig med flere benker i sone 4. Rektor undersøker dette, for FAU har gitt 

10 benker til skolen som er fordelt rundt omkring. 
 “Lilleskogen” er lagt ned og det ønskes erstatning for de små husene som måtte taes 

ned. Dette ble avklart for lenge siden - at husene ikke erstattes. Det var en prosess 
med elevrådet om hvor Bygg G skulle stå.  

 Dusjene i guttegarderobene er for varme og dusjene i jentegarderobene for harde. 
Rektor snakker med vaktmester Linda om dette. 

 Melkekjøleskap i E-bygg er ønskelig fordi det er for langt å gå å hente melk. Svaret er 
nei, fordi det krever en annen organisering ved melkelevering / lastebilkjøring. 

 Flere sykkelstativ er ønskelig. Her blir det mye krangling. Skolen har i utgangspunktet 
sykkelstativ nok for alle elever 5.-7. trinn. 

 Større bøtter til sandkasselek er ønskelig. Sees på ved anledning. 
 Ønskelig at kulturuka skal være 5 dager i stedet for 3. Vi får se på dette, sier rektor. 
 Det er ønskelig at trinn og grupper er mer sammen i løpet av skoleåret.. Det synes 

rektor høres flott ut. 



 Gøy å være på Ringve fordi det var flotte uteleker. 
 Elevrådet ønsker en egen chromebook. Rektor sjekker dette og tror at dette skal la 

seg gjøre. 

 
Elevrådet på gruppene hadde møte i september og de ønsker: 

 Nye takrenner 
 Sparkesykler 
 Lage slim 
 Større ballbinge 
 Nye nett i måla 
 Egen lab. 
 Trampoline 

 

 Vedtak:  Informasjonen tas til orientering 

 
Eventuelt: Ingen eventueltsaker. 

 


