
MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd Dalgård skole 

Dato: 31.10.19 

Tidsrom: 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Til stede: Janne Nordberg og Siv Elin Skogen (FAU), Elise Tronstad, Kristine 
Selberg Hagen og Tuva Haabeth Kjønstad (elevrådsrepresentanter), Elin 
Gjønnes, (avdelingsleder) og rektor Gro Kristiansen 

Saksliste: 

19/2019 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble varslet i uke 43 fra rektor og saksliste sendt tirsdag i 
uke 44. 

 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

20/2019 Godkjenning av referat fra 19.09.19 

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 19.09.19 godkjennes  

 

21/2019 Saker fra rektor 

- 24 barnehager levere skolestartere til skolen. Vi hadde et felles møte 
med dem alle torsdag 31.10. Kort fra møtet. 

- Politisk vedtak i Trondheim kommune vedrørende pilot bedre 
skolestart. Overgang barnehage - skole. 

- Halloween på Dalgård. Film fra et pyntet samlingsrom tirsdag 29.10 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 



 

22/2019 Saker fra FAU 
 

1. Foreldrekveld med Anja Hammerseng-Edin  blir 26. februar.  

2.  Er det praktisk- estetiske fag som må vike når det er sykdom ved 
personalet. Henger dette sammen med kompetanse iht til den enkelte 
lærere? 

3. Hvordan er timefordeling pr uke på praktisk-estetiske fag ved 
skolen? 

4. FAU høsten 2019, info sendt på meldeboka 

 

Vedtak: Informasjonen og svarene fra rektor vedrørende de 
praktisk estetiske fag tas til orientering 

 

23/2019 Saker fra elevråd 

- Fra elevrådsmøter 
- Om garderobekontrollen 

- Garderobekontrollen godt i gang. Stor forskjell på de 
forskjellige areal. 1. trinn har vært svært flink 

Eventuelt 

- Ønske om innebandykøller og baller til TL 
- Klage på forhold i guttegarderoben 
- Ønske om nye nett til håndball - og fotballmål 
- Ønske om nye baller ut og inne 
- Flere lekeapparater 
- Fornye hinderløypa 
- Ønske om flere sofaer 
- Spørsmål om når onsdagsklubben starter opp? Sjekkes 

opp av FAU! 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

Eventuelt 
- FAU sponser innkjøp av småleker / baller / diverse til alle klasser/grupper. 

Rektor Gro kan sette i bestilling. 
 

 


