
Brukerråd
16. mars  2023
Dalgård skole og ressurssenter

Til stede:
Mio Ulgenes, elevrådet
Jeanette Rishaug, FAU
Bård Christian Aune Bjerve, FAU
Elin Gjønnes, avdelingsleder
Gro Kristiansen, rektor

Saker:

Referat fra 02.02.23
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 02.02.23 godkjennes.

Status utbygging Dalgårdtunet

Fra nabobrev mottatt denne uka:
Ingen store endringer i aktiviteten i kommende måned
> Fortsatt jevn strøm med tungtransport. Ved store arbeidsopperasjoner som går
utover normal arbeidstid, vil vi sende ut varsel.
> Det er etablert innkjøring til anleggsområdet ved krysset Dalgårdsveien/Anders
Wigens veg. Dette er tilkomst for massetransport i forbindelse med tilfylling rundt
bygget.
> Oppstart boring og fjellsprenging for blokk D starter i april/mai. Kommer tilbake
med dato.
Vi tar påskeferie fra 4. april.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Saker fra elevrådet
- Elevrådet gjennomførte en temauke i uke 6. Hvordan gikk det?

Tilbakemelding på temauka: Kreativt og morsomt. Ønsker å gjøre det igjen.



- Planlegger Pride-uke: Fargerike klær, tog, happening i skolegården og
eventuelt ansiktsmaling. Avklare om morgenstand med sjokolademelk skal
gjennomføres i løpet av uka.

- En elevsak på antimobbekontoret.
- Ønsker å minne elevene om at postkassen til Elevrådet kan brukes. Tar den

med og viser den fram på neste elevrådsmøte.
- Mange garderober er nå merket med navn på klasse, men det mangler

fortsatt merking noen steder. Dette letter garderobekontrollen at garderobene.

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Saker fra FAU

- 17.mai komiteen er i gang. Spørsmål om høyttaleranlegg avklart. Møte med
representanter både 3. trinn og 5. trinn.

- Vurderer innkjøp av popcornmaskin.

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Saker fra rektor

- Ny avdelingsleder, Bente Rodahl er på plass. Etter to uker har hun så vidt
begynt å bli kjent med elever og ansatte på sine ansvarsområder. Det vil ta tid
å bli kjent med hele Dalgård skole og ressurssenter og ikke minst alle rutiner,
dataverktøy og systemer i Trondheim kommune.

- Også Dalgård får elever som kommer som flyktninger til Norge og Trondheim.
Hittil har skolen hatt noen få elever fra Ukraina, men vi varsles om flere og de
er alle hjertelig velkommen. Vi håper elever og foresatte bistår som best de
kan slik at våre nye venner kan finne seg vel til rette den forhåpentligvis korte
tiden de er i Norge. Ved å ta med barn/ unge og deres foresatte på det som
skjer - så får de nødvendig drahjelp til alt det uskrevne i vårt sosiale samfunn.
F.eks alt rundt 17. mai.

- Hvis Dalgård skole og ressurssenter blir en Universitetsskole, vet vi dette 28.
mars. Vi håper og krysser fingre - men vet det er flere Trondheimsskolen som
har meldt sin interesse.



- Trondheimskolen har en samlet utviklingsplan som strekker seg over en
fireårs periode. Nå er vi ferdig med en slik periode og skal bruke 2023 på å
bygge opp mål for utvikling i de neste fire. Altså årene 2023 - 2026. Det er
avgjort at faglig hovedfokus skal være på lesing.

Satsingsområdene 2023 - 2026 uttrykkes slik av skoleeier:
- Læringsorientert ledelse
- Inkluderende læringsmiljø, med særlig fokus på utenforskap og

skolevegring
- Lesing - en viktig del av å skape forutsetning for inkludering

Vedtak: informasjonen tas til orientering

Eventuelt
- Ønsker om ski og skøyteutstyr i større størrelser, fra str 39 og oppover.

Spørre i FAU om noen foresatte kanskje kan gi til skolen dersom de likevel
skal levere gammelt, fullt brukbart utstyr til et godt formål. Vi har en
utlånsordning på skolen, og mangler «voksenstørrelser» til ungdom.

- Invitasjon til onsdagsklubb skal sendes til alle på 5.-7. trinn i nærskolen og til
ungdomsgruppene samt elever som har tilhørighet til mellomtrinn i
ressurssenteret.


