MØTEREFERAT
Møtet gjaldt:
Dato:
Tidsrom:

Brukerråd Dalgård skole
31.01.19
15.30 – 17.30

Sted:
Til stede:

Dalgård skole, møterom 3
Karin Hoemsne, FAU , Janne Nordberg FAU, Berit Midttun
avdelingsleder og rektor Gro Kristiansen.
Elevrådsrepresentantene har meldt forfall.

Saksliste:
01/2019

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble varslet i uke 4/2019 gjennom tilsendt dokument til
sak 3. Deretter ble hele innkallingen sendt på epost 30.01.18 fra
rektor til FAU-representanter, avdelingsleder og til
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd .
Vedtak: Innkallingen, godkjent.

02/2019

Godkjenning av referat fra desember 2018
Referatet ble sendt på epost fra rektor til FAU-representanter og til
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd. Ingen
anmerkninger har kommet inn.
Vedtak: Referatet fra brukerråd 06.12.18, godkjent

03/2019

Prosjekt leksefri skole i TK skoleåret 2019/2020
Bystyret i trondheim kommune har gitt rådmannen i oppdrag å sette i
gang et prosjekt, “Lekser i skolen”, der man blant annet vil prøve ut
“leksefri”skole. Dokument datert 21.01.19 ble sendt FAU, elevråd og
diverse lærer før behandling i dagens brukerråd. Da svarfristen for
eventuell interesse er 15.0.29 - legges de ikke opp til annen
medvirkning. Saken diskuteres i brukerråd.
Innspill fra FAU: Saken ble grundig diskutert og FAU var delt. Stiller
bla. spørsmål ved at en ikke får innarbeidet/øvd på gode
arbeidsvaner. FAU hadde argumenter både for og imot prosjektet, og
gir ingen entydige råd til rektor.

Innspill fra arbeidstakerorganisasjonene: Er i utgangspunktet positive
til å delta i utprøvingen. Rammene må legges til rette slik at det blir
gjennomført på en god måte.
Innspill fra elevrådet: Usikker på om skolen bør delta.
Innspill fra skolens plangruppe: Plangruppa er delt, konkluderer med
nei, men åpner for at vi kan være referanse skole.

Vedtak: Dalgård skole melder seg ikke som deltaker til utprøving av
leksefri skole. Brukerråd ber rektor vurdere om vi skal delta som
referanse skole.

04/2019

Saker fra rektor
● Skolestart 2019
○ 83 skolestartere per dags dato + 7 søkere om å få plass.
Innskriving planlagt til 5. mars.
● Økonomi / resultat 2018
○ Økonomi i balanse
● Bygget
○ Mediatek er nå et ordinært klasserom, et klasserom til er
svært positivt, men det er fortsatt trangt om plassen på
skolen.
○ Utvidelse av garderober på D2, oppstartsdato for arbeidet er
ikke satt.
○ Ny utebod til vareleveringsutstyr.
○ Bygg G rives og bygges opp igjen. Arbeidet er startet, det skal
rives miljøvennlig, og det vil ta tid. Vi antar at det er klart til
skolestart 2019/2020. Vi har en plan B, hvis så ikke er tilfelle.
● Rammeplan for SFO.
○ Trondheim kommune jobber med å utarbeide en
Rammeplan for SFO. Hensikten er å definerer standarder om
kvalitet og sikre et likeverdig SFO tilbud i trondheimsskolen.
Etterhvert skal hver enkelt skole også utarbeide sin lokale
Rammeplan. Det legges vekt på foreldrene og barnas
medvirkning.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
05/2019

Saker fra FAU
● Søknad om støtte til vinterfest i ressurssenteret
imøtekommes. Muligheter også for 7. trinn. De oppfordres om
å søke støtte.
● Skjermbruk i skolehverdag og SFO. Hvor mye bruk? FAU stiller
spørsmålstegn ved at skjerm synes å brukes mye. Foreldre
uttrykker en bekymring spesielt knyttet til skjerm i mat/pausetid.
● Foreldrekveld i uke 12 eller 13. FAU ønsker at Mia Landsem
skal komme og informere foresatte om elevers nett-bruk, og
evt. snakke med elevene på dagtid, 5.-7. trinn. Det jobbes
videre med planleggingen.
● 17. mai i planlegging
Vedtak: Informasjonen tas til orientering

06/2019

Saker fra elevråd
● Akebakke-oppfølging, frustrasjon over at reglene ikke følges.
Voksne må følge mer med.
● Bokønsker til biblioteket, har forslag på mange ulike bøker
● Karneval på onsdagsklubben, det er etablert jury som skal kåre
beste kostyme.
● Diverse fra småtrinn / ressurssenter / mellomtrinn
○ metallspader ønskes i stedet for plastspader
○ voksne må følge med at forbud med “Kongen på
haugen” opprettholdes
○ Høl i veggen på lekeboden må utbedres
○ Ressurssenteret vil ha rumpeakebrett.
○ Ønske om atskilte garderober for små/mellom trinn og
ressurssenteret i gymsal og basseng.
○ Ønske om at det gjennomføres 5 dager i kulturuka,
dette etterkommes.
○ Elevrådet tar opp saker direkte med vaktmester Linda.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering

Ingen saker til eventuelt

