
 

 

 

MØTEREFERAT 
 

Møtet gjaldt Brukerråd Dalgård skole og ressurssenter 

Dato 19.09.19 

Tidsrom 15.30 -17.30 

Sted Møterom 3 

Til stede Fra FAU Siv Elin Skogen, Karin Hoemsnes 
Elevrådsrepresentanter: Wilma Skjetlein 7c, Magne Istad Eberg 6b 
Rektor Gro Kristiansen 
Avdelingsleder Berit M. Midttun 

Forfall  

Referent Berit M Midttun 

Kopi til Deltakerne og det legges på skolens hjemmeside. 

 

Saksliste: 

12/2019  Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble varslet i uke 37/2019 gjennom epost. Deretter  ble hele 
innkallingen sendt på epost 17.09.19  fra rektor til FAU-representanter, 
avdelingsleder  og til elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for 
elevråd . 
   
Vedtak: Innkallingen er godkjent. 
 

13/2019  Godkjenning av referat fra mai 2019 

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, godkjent  
 

14/2019  Saker fra rektor 

I. Skolestart 2019 

A. 605 elever (544 + 61) 
B. FUS-prosjektet (funksjonell skriving, et samarbeid med 

NTNU der elever deltar med tekster og lærerne med sin 



 

erfaring) Et forskningsprosjekt.  
C. Fagfornyelsen, ny læreplan fra høsten 2020 
D. SSP (stein, saks, papir = en felles oppvekststrategi i TK) der 

et langsiktig mål er å bygge sterke barnefellesskap. Dalgård 
har fokus på følgende områder:#heltnormalt og barnas 
velværekomite sammen med Rosenborg u.skole. 

E. Bygg G, vi tar en befaring og ser på dette nye bygget med 
helt nytt inventar 

  Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

15/2019   Saker fra FAU 

I. Fra fellesmøtet 03.09.19. 
A. Info om FAU 
B. Valg, god respons på å få flere inn i FAU, mangler fortsatt 

representanter fra 3.5. og 7. 
C. Eventuelt 

 
II. Fra FAU-møtet 16.09.19 

A. Foreldrekveld, ønsker å få til å komme Anja Edin. Flere har 
hørt henne tidligere og har positiv erfaring med det. Ønsker å 
få det til i perioden mellom vinterferie og påske. Alternativt 
kan tema være fra prosjektet Tidlig trygg i Trondheim. 

B. Onsdagsklubb er i gang 
C. Oppsummering etter 17. mai arrangement. 
D. Eventuelt 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

16/2019  Saker fra elevråd 

I. Fra møtet onsdag 18.09: Rektor Gro gir tilbakemelding på hva som 
kan være mulig å få til av alle ønskene som kom opp. 

A. Anti mobbe kontoret (AMK) informasjon om det er gitt til alle 
elevene på skolen. Det rotes ofte litt rundt kroken til AMK.  

B. Miljørådet jobber for at skole skal bli bedre på dette. Fokus 
på kildesortering. det lages en film.  

C. Sykkelbruk på skolen, høy fart dette kan være skummelt. 
Viktig å ta hensyn og være forsiktig. Viktig å bruke hjelm, 
elevrådsstyret informerer om det. 

D. Tyveri, det forsvinner en del fra garderobene. Dette er ikke 
greit og elevrådsstyrer oppfordrer til holdningsskapende 
arbeid rundt dette. 

E. Annet.  
1. Nytt elevrådsstyre fra i år, fire fra 7.trinn, fire fra 

6.trinn og to fra ressurssenteret.  
2. Det er satt igang forsøk med bare jentefotball på 



 

onsdager. Prøver fram til høstferien 
3. Det er ønske om sjokomelk og juice 
4. Det er ønsker om å få oppstreking av håndball og 

fotball markeringer i to farger. 
5. Ønske om etablering av balanseringer. FAU sjekker 

opp om de kan bidra økonomisk. Rektor Gro sjekker 
hva dette vil koste. 

6. Det er også ønsker om flere andre leker. 
7. Varmmat en gang i uka, ønskes.  
8. Det er også ønsker om nye bøker i biblioteket. Magne 

argumenter for betydningen av å supplere serier. Det 
kjøpes inn bøker til biblioteket for 6000,- hver år. FAU 
kan også bidra ytterligere med penger.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. De kjøpes inn nye       
garderobebamser  

 

17/2019  Smarte klokker 

Flere barn har på seg såkalte "smarte klokker" Dette betyr at mange har 
tilgang til "mobiltelefon" gjennom klokka - og kan f.eks ringe foresatte i 
løpet av skole - / SFOdagen. Rektor vet ikke om dette var intensjonen da 
foresatte ga sine barn en slik klokke? Rektor vet heller ikke om foresatte 
tenker over at denne type klokker også er en mobiltelefon? / privat utstyr? / 
noe som kan bli ødelagt? og dermed en del av skolens ordensreglement?  
 
Den enkelte foresatt tenker sikkert på en slik klokke i forhold til eget barn. Vi 
som skole må tenke på slike klokker som en del av alle barns skole - og 
SFOdag. Kanskje det er lurt at skole og FAU er i forkant her? Ny teknologi er 
her / kommer for å bli - og sammen finner vi de gode løsningene for bruken.  

Per nå, tar vi selvfølgelig direkte kontakt med foresatte dersom vi tenker at 
klokka tar barnets fokus fra det skole- eller SFO dagen handler om. 

Vedtak: Det er samme regler som ved mobiltelefon som gjelder, skal være 
avslått og ligge i sekken. Formuleringene i ordensreglementet oppdateres. 

18/2019  Eventuelt 
   Møtetidspunkter for brukerråd gjennom skoleåret: 

   31.10, 28.11, 23.01, 27.02, 02.04, 11.06 

   FAU har møte mandagen før samme uke. 


