
MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd Dalgård skole og ressurssenter 

Dato: 23.01.20 

Tidsrom: 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Til stede: Janne Nordberg og Siv Elin Skogen (FAU), kristine Sølvberg Hagen, Elise 
tronstad og Tuva Haabet Kjønstad (elevrådsrepresentanter), Torbjørn 
Langaas Lien (avdelingsleder) og rektor Gro Kristiansen 

Saksliste: 

1/2020   Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble varslet i uke 3 og sendt tirsdag 21.01.20 

 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

2/2020   Godkjenning av referat fra 28.11.9 

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 28.11.19 godkjennes  

 

3/2020   Saker fra rektor 

- Fagfornyelsen, med nye læreplaner for grunnskole og videregående 

skole fra 01.08.20. En kort orientering om hvordan skolen jobber 

med dette. 

- Oppvekstkomiteen besøker Dalgård mandag 10.02.20 

  Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

4/2020   Saker fra FAU 

- Planlegge foreldrekveld med Anja den 26. feb.Skal det være 

påmelding? Hvis interessen blir stor kan vi få lånt et annet lokalet? 



Viktig at det tekniske er på plass når hun kommer. Mulig vi trenger 

hjelp til det? Kan vi invitere eksempelvis Byåsen IL trenere  (kan ta en 

moralsk sum) hvis det er mindre påmeldte? 

 

- Rektor sender ut påmelding gjennom meldeboka (FAU lager en liten 

tekst til formålet).  Det vurderes fortløpende kapasitet i forhold til bruk 

av Samlingsrommet, og alternativ arena vurderes dersom veldig stor 

påmelding.  Ved lav påmelding går også tilbudet ut til Byåsen IL. 

Personalet ved Dalgård kan også melde seg på.  

 

- Strøing rundt skolen når det er glatte dager. Alle gangstier blir strødd. 

dette gjøres etter retningslinjer som forvaltes av Trondheim eiendom. 

  

- 17.mai komiteen starter sitt arbeid denne uken. 

Vedtak: Informasjonen og svarene på spørsmål tas til orientering 

 

5/2020   Saker fra elevråd 

- Fra elevrådsmøtet 16.01.20 

- Evaluering av bruk av akebakken 

- Øke fra to-deling til tre-deling. Nye lister blir laget. Henges opp 

flere steder. 

- Hvor skal akematter ligge? Svar: Disse skal ligge i bua. 

- Hærverk,-  blitt bedre og elevrådskontaktene tar dette tilbake til 

klassene. 

- To elever har kommet til anti-mobbekontoret etter nyttår, og 

har fått hjelp videre.  

- Bokønsker har kommet fra mange trinn (se referat fra elevrådet 

16/01-20) 

Andre ønsker:  

- Ønske om å overta lekeapparat fra Ringve VGS. FAU jobber 

med saken. 

- Nye og mykere “soft-baller” 

- Digital klokke i Gymsalen 

- Ønske om flere klokker i flere undervisningsareal (formingssal, 

musikkrom mv) og rundt omkring i ganger. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

Eventuelt  Ingen saker 

 


