
Brukerråd
2. februar 2023

Dalgård skole og ressurssenter

Til stede:
Elvira Marie Grytvik Strømsli, elevrådet
Selma Thorsen, elevrådet
Gunnhild Snilsberg, elevrådet.
Hagbart Alsos, FAU
Helge Jørn Hansteen Strøm, avdelingsleder
Gro Kristiansen, rektor
Forfall:
Cecilie Granviken, FAU

Saker:

Referat fra 15.12.22
Referatet er sendt alle på e-post og lagt ut på skolens hjemmesider. Ingen har bedt
om endringer eller kommet med noen kommentarer.

Vedtak: Referatet fra 15.12.22 godkjennes.

Status utbygging Dalgårdtunet
Dagens byggemøte ble utsatt ei uke til 09.02.23
Torbjørn, avdelingsleder tok bilder av en ryggesituasjon i dag tidlig, som ble sendt
over til Consto.. Den har vi fått en forklaring på og har et håp om at det ikke gjentar
seg.
FAU har hatt et møte og kontaktet Consto angående tårnkranene etter ulykken på
Melhus. Her er det, i motsetning til krana som falt ned på Melhus, en permanent
konstruksjon som skal være på området hele byggeperioden. Støpt fundament.

Bilde av ryggesituasjonen:



Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Saker fra elevrådet
- Elevrådet gjennomfører en temauke i uke 6. Elevrådsrepresentantene

redegjør hva innholdet er. Dette handler om å ha fellesskapet under paraplyen
Du+Æ=Vi. Frivillig å delta.

.
6. februar = Kle deg som fargene i et trafikklys eller noe lignende.
7. februar = Hå på deg svarte klær
8. februar = Ha på seg fargerike klær
9. februar = Ingen sekk. Du kan bruke andre ting som for
eksempel bager og poser
10.februar= Ha på Pysj/ Koseklær

- Prideuke. Ikke satt dato for denne, men elevrådet jobber med forberedelsene.
- Garderobelapper savnes, altså navning av hvem som har hvilken garderobe?

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Saker fra FAU
- Det jobbes med 17. mai. Dette går sin gang. Rektor bekrefter at 5. trinnet

allerede har innhentet navnelister på foresatte og fått ut info om 17. mai
oppdrag/ansvar til foresatte på trinnet.

- FAU bidrar med penger til vinterball. Både til ressurssenter (2500 kr) og 7.
trinn (5000 kr).

Vedtak: informasjonen tas til orientering



Saker fra rektor
- Oppfølging av allergi-rutine siden siste brukerråd. Skoleledelsen har hatt en

gjennomgang med alle team og SFO-baser i januar. Vi har forsikret oss om at
alle ansatte kjenner og forholder seg til rutinen og at informasjonen i forhold til
enkeltelever blir ivaretatt og videreført.

FAU spør om kaker og slikt bør merkes til 17. mai, Dalgårddag ol.? Fritt for
laktose, gluten og nøtter ble nevnt.

- Planleggingsdagen 27.01.23 var en digital læremiddelsamling her på Dalgård
med 200 deltakere fra fire skoler. Brukerrådet fikk utdelt et program for dagen
som en informasjon.

- Vi er i gang med overgangsrutinene for skolestart, fra barnehage til skolen.
Innskriving skjer 1. mars og per nå er det 69 skolestartere. Dette svinger hver
uke hele våren.

- Hovedvedlikeholdet for Dalgård skole og ressurssenter er flyttet av Trondheim
Eiendom fra 2023 til 2024 pga “pengemangel”. Det må vi som skole forholde
oss til.

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Eventuelt
- En prat om prognoser i forhold til elevutvikling. Skolen har vokst fra å ha ca

400 elever i 1999 til 600 elever. Hvordan blir utviklingen framover når
utbyggingen rundt skolen fortsetter?


