MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Brukerråd Dalgård skole

Dato og tid:

16.11.17 kl 15.30 – 17.30

Sted:

Dalgård skole, møterom 3

Deltakere:
Referent:

FAU: Karin Hoemsnes og Janne Nordberg, elevrådsrepresentant: Jørgen
avdelingsleder Berit Midttun  og rektor Gro Kristiansen
Avdelingsleder

Møteinnkaller:

Rektor Dalgård

Forfall:

Elevrådsrepresentant : Selma

Saksliste:
24/2017

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble sendt på epost 13.11.17 fra rektor til FAU-representanter og
til elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd.

Vedtak:  Innkallingen godkjennes.
25/2017

Godkjenning av referat fra 28.09.17
Referatet ble sendt ut 29.09.17 fra rektor til FAU-representanter og til
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd. Det har ikke
kommet noen innspill til referatet.

Vedtak:  Referatet fra brukerråd 28.09.17, godkjennes.

26/2017

Saker fra rektor
-

Bygg G og nye personalkontorer. (Kort befaring på slutten av møtet.)
o

Regner med innflytting i januar 2018. 6. trinn skal dit, så vil
det interne rokkeringer ifht. de lokalene som blir ledige. Blir
plass til 90 elever.

o

Nye kontorarbeidplasser i sokkelen fører til flere møterom på

skolen.
-

Ledig avdelingslederstilling, 2. gangs utlysning, dette gjøres rundt
nyttår.

-

Advent: består også i studioinnspilling av Jul på Dalgård /
julegudstjeneste m/ aktiv påmelding, juletregang og en hyggelig
desember.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

27/2017

Hærverk ved skolen (fra møtet 28.09.17)
I uke 39, natt til mandag (ruteknusing) og natt til tirsdag (tagging). Alt hærverk
politianmeldes hver gang. Skolen har vært svært utsatt siste halve året og
ønsker å spørre TK om å få være pilot i forhold til utvendig overvåking. Dette
er i så fall aktuelt etter at skole-/SFO-dagen er over og i helg.
Hva tenker FAU?
Hva tenker elevrådet?
Vedtak fra 28.09.17:  FAU og Elevrådet diskuterer dette, og tar med sin
mening inn i neste brukerråd. Skolen spør TK om å bli en pilot, og saken
realitetsbehandles dersom det går mot et ja.
I referat fra møte 13.11.17  stiller FAU seg positiv til et prøveprosjekt, men har
noen spørsmål knyttet til personvern.
Elevrådsstyret har drøftet saken, men ikke konkludert. Blir tatt opp på neste
møte, 11. desember.
Vedtak: Elevrådet leverer sine tanker til direkte til rektor. Under
forutsetning av at elevrådet er positive, ønsker Brukerrådet at skolen
deltar i et prøveprosjekt.

28/2017

Saker fra FAU
1.

Biblioteket, innkjøp av inventar
●

2.

FAU står for  ny innredning i biblioteket, to sofaer og fire bord,
kostnadsramme  kr. 115 000, FAU betaler 100 000 og skolen
tar det resterende.

Tilbakemelding fra foreldrekvelden
●

FAU har fått mange positive tilbakemeldinger på kvelden.
Tema: psykisk helse, gaming og barn og matvaner. Godt
oppmøte. Ønsker å arrangere en slik kveld også i vårhalvåret,

før påske.FAU jobber med å finne tema.
17. mai og onsdagsklubben

3.

Arbeidet med planlegging av 17. mai er godt i gang.
Onsdagsklubben (for mellomtrinnet) kommer nok ikke i gang
før etter jul. Tre stykker har meldt seg til å drive klubben.
Jobber også arrangement for 1.- 4.trinn, FAU ber elevrådet om
å diskutere om dette er av interesse. Hvilke aktiviteter kan
være aktuelt?

●
●
●

SFO, spørsmål

4.

Viktig at foreldre tar kontakt direkte med baseleder,
avdelingsleder og evt. rektor når det er noe som ikke fungerer.
Ønske at SFO er med på foreldremøtene om høsten.

●
●

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

29/2017

Saker fra elevråd
-

Ungdommens bystyre, elever fra Dalgård deltok. Tema: skolestress
og kroppspress. Dalgård viste videoen/sangen “Tusen drømma”.
Denne ble veldig godt mottatt.Trondheim kommune har stengt
tilgang til to chatte-apper der det kan sendes meldinger anonymt.

-

Annet:
o

Sosiale medier er snakket om i elevrådsstyret

o

Opprusting av uteområdet med flere lekeapparater på
dugnad blir ikke gjennomført pga. regelverk i kommunen.

o

Synes det er synd at “Lilleskogen” som lekeområde
forsvinner. Ser på hva som kan brukes når bygg G er ferdig.

o

Rektor minner om at elevrådet må se på liste over ønskede
leker til vinteraktiviteter.Dette betales av FAU.

o

Ingen saker til “mobbekontoret”så langt.

o

Garderobekontrollen er godt i gang.

 Vedtak: Informasjonen tas til orientering

30/2017

SFO, sommerstengt 2 uker
Nye vedtekter for SFO i Trondheim kommune, har bestemt at SFO skal være
sommerstengt i 2 uker. Rådmannen sier at skolene kan velge mellom uke
28,29 og 30. Dette valget gjøres i brukerråd. Skolen foreslår stengt i uke 28
og 29. Begrunnelsen handler om at skolen ønsker å holde åpent i uke 30 (ei
uke før nytt skoleår/SFOår).

Vedtak: SFO ved Dalgård skole og ressurssenter holder stengt i uke 28
og 29 hver sommer.

Eventuelt

