
Brukerråd
08.11.22

Dalgård skole og ressurssenter

Til stede:
Even Berntzen Sellgren, elevrådet
Caroline Asplund, elevrådet
Gunnhild Snilsberg, elevrådet
Bjørn Eimar Endal Sorteberg
Cecilie Granviken, FAU
Hagbart Skage Alsos, FAU
Jeanett Rishaug, FAU
Torunn Singstad, avdelingsleder
Gro Kristiansen, rektor

Saker:

Referat fra 20.10.22

Referatet er sendt alle på epost og lagt ut på skolens hjemmesider. Ingen har bedt
om endringer eller kommet med noen kommentarer.

Vedtak: Referatet fra 20.10.22 godkjennes.

Saker fra elevrådet
- Forslag til temadager:

- alle bruker en bestemt farge på klærne på en bestemt dag
- andre tema: klovnedag, pysjamas, hatt etc.
- Elevrådet setter dato(er). Før mai en gang.

- Fortsetter med planlegging av Pride. Kathrine skal sende mail til Gro - ønske
om innkjøp av ansiktmaling

- Mangler to bamser til garderobekontroller. Gro har flere bamser som elevrådet
kan få. Kontrollene går sånn passe. Kan være vanskelig å vite hvem som
hører til hvilke garderober. Gro følger opp dette.

- Antimobbekontoret: Ikke noe nytt siden sist. Tror det kan være skummelt å
komme når de er så mange der, spesielt for de yngste elevene.



- Innspill fra Cecilie: Mulig å gjøre noen tiltak når det gjelder gjenglemtkassene?
De er ofte overfylt. Gro sier at SFO håndterer dette. Det som er navna,
kommer tilbake til eierne, men det er mye som går til Fretex/gjenbruk.

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Saker fra FAU
- Vigilo oppleves fremdeles som frustrerende. Meldes om det fra flere skoler.

Vurderer en felles henvendelse til kommunen.
- Onsdagsklubb
- 7. trinn: ønske om nyttårsball. Foreldrekontaktene på 7. trinn koordinerer

dette.

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Saker fra rektor
- Skolen jobber med muligheten for å bli en Universitetsskole. Søknadsfrist 1.

mars 2022. Nåløyet er trangt. Foreløpig skal vi delta på et søkerseminar
senere i november.

- partnerskap med NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag
fylkeskommune

- skolen tar imot forskere fra NTNU

- Elev- og foreldreundersøkelsen gjennomføres denne senhøsten på 5., 6. og
7. trinn. Undersøkelsen er digital. elevene svarer på skolen. Foresatte svarer
hjemme.

- På alle klassetrinn, også i småskole, kan Klassetrivsel gjennomføres.
En sosiometrisk undersøkelse som forteller noe om elevens skolemiljø.

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Eventuelt
- FAU spør elevrådet om det er noe man kunne gjennomført med eller for hele

skolen? Ta dette med inn i elevrådet og spør om noen har forslag som kan
inkludere alle sammen.

- Idé fra Cecilie: Dele ut reflekser til alle elevene en morgen. Sjekker om noen
kan sponse reflekser.



- Cecilie: Spørsmål fra forelder ang. elever som bytter klasse/skole: Er det noe
oppfølging i etterkant?

- Klassebytte: samme team, oppfølging gjennom teamets felles ansvar
for alle elever på trinnet

- Skolebytte: skolen kjenner ofte til årsaker. Har vært en prosess/dialog i
forkant. De fleste skolebytter handler om at familier flytter til nytt
bosted.

- Alle typer bytter avsluttes ryddig og ordentlig, gjerne med en markering
i klassen siste dag før flytting


