
Brukerråd
20.10.22

Dalgård skole og ressurssenter

Til stede:
Bjørn Eimar Endal Sorteberg, elevrådet
Ellinor Ulriksen, elevrådet
Gunnhild Snilsberg, elevrådet
Hagbart Skage Alsos, FAU
Jeanett Rishaug, FAU
Einar Hattrem, avdelingsleder
Gro Kristiansen, rektor

Saker:

Utbygging av Dalgårdtunet og trafikksituasjonen
- Utbyggingen går sin gang og de aller fleste trafikkutfordringer er håndtert

siden skolestart. Vi går inn i høstmørket og vinteren, og vil få et større trykk på
bruk av personbil fra foresatte til/fra skolen. Hvordan forebygge ulykker?

Rektor Gro informerte om gangen i byggeprosessen, og at vi fortsetter med trafikk
og fotgjengeravviklingen som planlagt. Så langt har alt gått etter planen. FAU har
ikke fått noen spørsmål eller henvendelser fra andre foresatte. FAU har sin egen
representant, Ola Kjøren (far på 2. trinn),  i Nabomøtene med Consto. Der deltar
også skolen. Vi har et felles fokus på sikkerheten.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Elevrådssaker
- Elevrådet forteller om sitt arbeid med elevdemokratiet i høst og hva som har

vært tatt opp i elevrådsmøtene:
- Spørsmål til takarbeidet i E bygget (vannlekkasje).
- Et elevrådsmøte så langt i høst.
- Ønske om temadager.
- Ønske om å arrangere Prideparade i 2023.
- Antimobbekontoret har hatt få henvendelser i høst, ingen av dem

negative om skolemiljøet.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering



FAU-saker
- spørsmål fra 6. trinn om vikarpraksis. FAU hadde ikke kjennskap til konkrete

problemstillinger og bakgrunn for henvendelsen. Så rektor Gro fortalte
hvordan skolens rutiner var plutselig dagsfravær.

- Ved dagsfravær kan det bli sammenslåtte grupper. Feks at 4
kontaktlærergrupper organisertes i 3 den dagen. Det er i så fall faste
grupper, som elevene er kjent med og rutine innarbeidet.

- Prøver å unngå å ramme mat og helse og svømming.
- Kan bli noe mer uteskole ved mye uventet fravær en dag.
- Ved lengre sykmeldt fravær settes det inn vikar.
- Skolen strekker seg langt i å finne vikarer som er kjent for elevene.

- status vigilo. FAU kommenterer:
- fremdeles mange problemer knyttet til systemet.
- veldig tungvint at alt ikke er i en app - tidkrevende å måtte logge seg

inn to steder.
- klasselister ventes på? ……….og vil komme i papirform etter at

foresatte har samtykket til å stå på disse. Skolen må vente på at
foresatte logger seg inn og gir sitt samtykke.

- onsdagsklubben
- Alt er gjort klart til å sette i gang i november.
- Det er foreldrekontaktene på 6. trinn som har “ballen”. Invitasjon kan

sendes ut gjennom vigilo. Den sendes i så fall til rektor for dette.

- foreldrekvelden 22.09.22
- Veldig bra foredrag fra FUG.
- Skuffende lavt oppmøte med tanke på hvor mange foresatte skolen har

(kun 24 stk til tross for at 60 var påmeldt).
- FAU håper på et større foreldreengasjement ved neste anledning.

Vedtak:  Informasjonen tas til orientering

Saker fra rektor
- felles møte mellom skole og FAU / foreldrekontakter tirsdag 08.11.22?

- støttes
- FAU ønsker en representant fra hvert trinn/gruppe inn i FAU-arbeidet

og vil jobbe for å få til dette.

- ny budsjettmodell i Trondheimsskolen



- Dalgård vil få omtrent samme budsjett for 2023 som inneværende år.
Rektor informerte om at skolen har oppdaterte læremidler etter ny
læreplan LK20 på alle trinn, digitale enheter til å håndtere alle
forventninger til digital undervisning og kvalifisert personale i alle
elevgrupper. Det eneste som oppleves noe utfordrende nå er

- rekruttering av avdelingsleder (Berit blir pensjonist)
- Vanskelig å få kvalifiserte søkere. Vi lyser ut for tredje gang.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Eventuelt
- ingen saker


