
Brukerråd  

15.desember 2022 

 

Dalgård skole og ressurssenter 

 

 

Til stede: 

Milla Andersen, elevrådet  

Edel Sande, elevrådet 

Cecilie Granviken, FAU 

Berit Mari Midttun, avdelingsleder 

Gro Kristiansen, rektor 

 

 

Saker: 

 

Referat fra 08.11.22 

 

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 08.11.22 godkjennes. 

 

 

Status utbygging Dalgårdtunet 

Nabobrev for desember 2022 viser rolige dager i forbindelse med jul og nyttår, men 

deretter økende trafikkmengde igjen av tungtransport. Nabobrevet ble delt ut. Skolen 

har jevnlige møter med utbygger, og det er alltid dialog dersom et eller annet må 

avklares. Verken FAU eller elevråd har fått noen spørsmål knyttet til utbyggingen nå. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

Saker fra elevrådet 

- Er i gang med å starte opp garderobevakt ordningen 

- Det jobbes med ideer til PRIDE markering for hele skolen 

- Har vært en sak til AMK  (anti mobbe kontoret) siden sist 

- Ønsker ny perm for 1.- 4. for garderobekontrollen, rektor Gro fant perm.  

 

Vedtak: informasjonen tas til orientering 

 

 

 



Saker fra FAU 

- Har fått pristilbud på reflekser som skal deles ut. Det jobbes videre med dette, 

for å finne noe som egner seg. FAU har ikke helt landet. 

- Spørsmål fra 7. trinn om støtte til nyttårsball. FAU gir 5000 kr. i årene 

framover til dette formålet. 

- 8 foreldre i FAU er på plass etter møtet med alle foreldrekontaktene tidligere i 

høst.Dette er svært positivt.  

 

Vedtak: informasjonen tas til orientering 

 

 

Saker fra rektor 

- Ny avdelingsleder med blant annet ansvar for overgang barnehage- 

skolestart, 1. trinn, samt SFO i nærskolen starter 13.03.2023 og heter Bente 

Rodahl. 

- Skolen bærer preg av adventsaktiviteter i alle klasser og grupper. Blant annet 

med: pynting i klasserommene, “julebord” på 7. trinn, julegudstjeneste, 

julemarkering, juletregang, julegløgg på SFO om morgenen,   

- Høyre ved Lise Remen og ordførerkandidat Kent Ranum besøkte Dalgård på 

mandag. Det nærmer seg kommunevalget og politikerne ønsker å skaffe seg 

informasjon fra ulike skoler. I januar kommer arbeiderpartiet. 

 

Vedtak: informasjonen tas til orientering 

 

 

Eventuelt 

- FAU deltar på folkemøte 5. januar som avholdes om utbygging av 

gang/sykkelvei i skolekretsen. 

- Spørsmål vedr. registrering av allergier. Hvordan  informeres det om dette? 

Informasjon ligger i digital elevmappe og informasjon er spredt blant de 

ansatte som har kontakt med eleven. Det skal også være kjent for alle hvor 

medisiner/epi-penn m.m. oppbevares. Skoleledelsen følger opp for å sikre alle 

ansatte er kjent med at rutinene og at de følges.  

 

 


