MØTEREFERAT
Møtet gjelder:

Brukerråd Dalgård skole

Dato og tid:

28.09.17 kl 15.30 – 17.30

Sted:

Dalgård skole, møterom 3

Deltakere:
Referent:

FAU: Karin Hoemsnes og Berit Kvaal, elevrådsrepresentanter: Cille og Sofia,
avdelingsleder Helge Strøm og rektor Gro Kristiansen
Avdelingsleder

Møteinnkaller:

Rektor Dalgård

Meld forfall til:

Dalgård skole, tlf: 72545000

Saksliste:
18/2017

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble sendt på epost 26.09.17 fra rektor til FAU-representanter og
til elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd. Møtet ble
varslet allerede i uke 38.

Vedtak:
19/2017

Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av referat fra 1. juni 2017
Dette møtet ble avlyst, da FAU ikke klarte å stille med representanter.

20/2017

Saker fra rektor
-

Skolestart 2017/2018 (613 elever og 150 medarbeidere)
o

-

Fellesmøte skole/foreldrekontakter /FAU 07.09.17
o

-

Neste år blir det fellesmøte, sammen med årsmøtet. Dette er
en struktur som er en del av årshjulet. Viktig å formidle
verdiene.

Skolens trafikkopplæring, i nært samarbeid med miljøenheten i TK
o

-

Oppstart - God start i skolens årshjul.

Systematisk opplæring styrt sentralt. Dalgård er spurt om å
delta. Oppstart mandag for pedagogene.

Bygg og inventar status / ombygginger
o

Bygg G er under oppføring. Paviljong/brakke i “Lilleskogen”. I

bruk optimistisk sett: 1. jan.
o

Helsestasjon blir til kontorer/møterom.

o

Nå har vi også to helsesøstre (før hadde vi en helsesøster).
De holder til nesten der de var før. (gamle ergo-kontor.)

o

Mer solavskjerming/ventilasjon. Varmekabler mot B,
døråpnere osv. Det har skjedd mye positivt.
Avklaringer rundt økonomi og bygg;
Dette er knyttet til Trondheim Eiendom.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

21/2017

Hærverk ved skolen
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: 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.

22/2017

Saker fra FAU
1. FAU skoleåret 2017/2018
Representert med alle unntatt 5. trinn, dog har det kommet en mor fra
5. trinn som har meldt seg.
Ønsker samarbeid med andre FAU;
Hallset, Stavset, Byåsen og Nyborg skole.
Skolene er positive til dette (3 av 4 til nå) Erfaringsutveksling for
kvalitetsheving o.l.
2. 18. oktober kl 19.00 inviterer FAU til en temakveld for alle foresatte
Se invitasjon på skolens facebook og hjemmeside. (Mulighet å invitere
lærere/ansatte hvis det blir plass.)
3. 17. mai og onsdagsklubben
En mor har meldt seg ift onsdagsklubben. Elevrådets representanter
anser onsdagsklubben som et viktig tilbud. Kan elevrådet ta kontakt
med foreldre på 6. trinn for at tilbudet ikke skal falle bort.

4. Annet
Plan for bruk av G-bygget. Skoleledelsen avgjør, men er åpen for
forslag.
Olaf Bulls veg skal asfalteres. Er dette en FAU-sak?
Bekymring for høyere hastighet ifbm bilkjøring. Undersøkes.
Spørsmål ifbm turnover. Ansatte slutter og nye starter. Opplever at
denne er normal.
Refleksjon rundt omdømme.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering

23/2017

Saker fra elevråd
-

Elevrådet 2017/2018
Nytt styre inn. En gutt og seks jenter.
Jobber med organisering av bla. lister for slåballbane osv.
Bemanning av Antimobbekontor.
Informasjon av utplukking av TL.
FAU oppfordrer elevrådet til å drøfte/ønske innkjøp
da det finnes økonomi (ønsker for vinteraktiviteter i friminutt).

-

Annet?

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Eventuelt
Ingen saker

