
MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder: Brukerråd Dalgård skole 

Dato og tid: 26.01.17 kl 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Deltakere: Leder for FAU Karin Hoemsnes, avdelingsleder Berit M. Midttun og rektor Gro 
Kristiansen  
 

Forfall: Hilde Hindbjørgmo, elevrådsrepresentantene Sofia og Charlotte 

Møteinnkaller: Rektor Dalgård 

  

Referent: Berit M. Midttun 

 

Saksliste: 
 

01/2017  Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble sendt på epost 17.01.17 fra rektor til FAU-representanter og til 
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd  

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

02/2017  Godkjenning av referat fra desember 2016 

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 08.12.16 godkjennes  

 

03/2017  Saker fra rektor 

- Skolestart 2017, pr. dato 80 elever, av erfaring vil dette endre seg. Ligger nå 
an til fire kontaktlærergrupper. Innskriving 16. feb. med tre puljer på 



ettermiddagen. Alle som har søkt om plass her har fått innvilget søknaden. 
Er i prosess med inntak til ressurssenteret. 

- Tilsyn etter forskrift for miljørettet helsevern 16.12.16, varsel om pålegg. De 
fleste påleggene er Trondheim eiendom som eier av bygget sitt ansvar. FAU 
leder fikk utdelt tilsynsrapporten. 

- Økonomi/resultat 2016, resultat for 2016 underskudd på 2,3 mill. Dette er 
innenfor 3 %. Vi tar med oss underskuddet inn i 2017.  

- Diverse 
Skolen opplever at foresatte lar være å sjekke ut med skolen, før de agerer mot 
andre foresatte/barn.  Rektor oppfordrer foreldre til å ta kontakt med skolen 
direkte og først dersom/når de hører noe fra elever som det oppleves at det bør 
reageres på.  

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

04/2017 Saker fra FAU – fra møte mandag 23.01.17 

1. FAU ønsker å donere penger til Biblioteket.  
Det er blitt enighet i FAU om innkjøp av møbler, rektor har undersøkt hva som 
kan være aktuelt samt pris. Det blir kjøpt inn i løpet av vårhalvåret. 
Kostnadsramme kommer etter neste FAU møte. 

 
 

2.  FAU ønsker å gi en sum til et trinn og en gruppe hvert år som kan bidra til 
å supplere det ordinære tilbudet, om lag 50 kr. pr. elev på trinnet/gruppa, det 
settes et tak på 5000. FAU ber skolen bestemme hvilket trinn/gruppe og 
område som skal velges ut. FAU donerer også penger til div. utstyr på hvert 
trinn, baller mm. Elevrådet er med på å bestemme hva som skal prioriteres. 
Kostnadsramme på inntil 10 000 kr.  

 
3.  Dato for “Tema kveld” som FAU arranger. Tar sikte på å få til dette før 
påske. Er ikke avklart om det skal være for hele skolen eller for noen trinn. 
Tema er heller ikke avklart, men utfordringer når det gjelder den digitale 
hverdagen, nettmobbing mm. er svært aktuelt. Rektor oppfordret FAU leder å 
ta kontakt med Unicef Norge som har gode innledere på området. 

 
4. Utbygging ved Coop, FAU sender høringssvar, skolen får dette når det 
foreligger. Fredag 3. februar kl.08.30, har skolen møte med utbygger, Voll 
arkitekter. Leder for FAU deltar, prøver også å få med flere representanter fra 
FAU.  
 

 



5. 17.mai komite- en oppdatering. Er godt i gang med planleggingen. Mangler 
to med hovedansvar og noen med ansvar for økonomi. Skriv til 
forelder/foresatte sendes ut via meldeboka 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

05/2017 Saker fra elevråd 

Fra elevrådsmøtet 20.01.17 (referat): 

- Elevrådet tar opp ulike saker med rektor. F.eks at Veier i skolens nabolag må 
skrapes og strøs bedre! For høyt trykk i dusjen (røde skuldrer) Dissene er gamle, 
er skumle å bruke. Klokke på sløydsalen og i gymsalen ønskes.  

- Forslag til kulturuke ideer er lagt fram: Håndballskole, ishockeyskole, dans, 
fotballskole, turning, Lego-by, baking, matlaging, strikking og hekling, tekstil, 
sløyd, klær til garderobebamser. Dette tas opp i klassene  

Bruk av antimobbekontoret: orientering om at kontoret er åpent i friminutt 
mellom 11.45 og 12.15 hver onsdag. Her kan du ta opp om du har sett noen bli 
mobbet eller selv blir mobbet  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

Eventuelt:  Ingen saker 

 

 

 


