
MØTEREFERAT  

 

Møtet gjelder: 

 

Brukerråd Dalgård skole 

Dato og tid: 06.12.18 kl 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Deltakere: Karin Hoemsnes leder FAU,  elevrådsrepresentantene Wilma Skjetlein, 

Ingrid Wollan Benum, Synnøve Skrove Nordgard, avdelingsleder Elin 

Gjønnes og rektor Gro Kristiansen 

Referent: Elin Gjønnes 

Møteinnkaller: Rektor Dalgård 

  

 Saksliste: 

26/2018 Godkjenning av innkalling 

Møtetidspunkter for brukerråd ble bestemt tidlig i skoleåret og formidlet FAU 
per epost. Rektor minnet om møtet fredag 30.11.18 og ba om saker. Saksliste satt opp 
tirsdag ettermiddag, etter at epost fra FAU var mottatt. Innkalling sendt alle per epost. 

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

  

27/2018     Godkjenning av referat fra 01.11.18 

Referatet ble sendt på epost fra rektor til FAU-representanter og til elevrådsrepresentantene 
gjennom kontaktlærer for elevråd. Ingen merknader er kommet. 

Vedtak: Referatet fra brukerråd 01.11.18 godkjennes 

  

28/2018     Saker fra rektor 

● G-bygg skal bygges nytt. Nåværende brakke skal rives på grunn av vannskade. 
Planen er at det skal være ferdig i løpet av høst 2019 



● Spørsmål fra foresatte om forskjellig. Viktig at alle får svar.  
● Advent på Dalgård. Mye forskjellig som foregår rundt i forskjellige klasser. 

Adventsstund, juleforestillinginger og øving til juletregangen, kirkegang og 
julemarkering 

● Ekstra midler fra bystyret knyttet til praktisk estetiske fag. Dalgård har fått kr 265.000. 
Mye av pengene har gått til ny klatrevegg i store gymsal. Forøvrig har vi brukt penger 
på nytt lydanlegg i samlingsrommet, nye sykler og kunst og håndverksmateriell 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  
 

 

292018  Saker fra FAU 

● Facebook-bruk i skolens nærmiljø. Eksempel på at en voksen som går forbi 
skolen kommenterer aktiviteter uten å kjenne til helheten. Intensjonen kan 
være god, men får uheldige konsekvenser. Viktig å oppfordre til 
kommunikasjon. FAU, skole og elevrådet sammen kan lage et skriv der det 
oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom en observerer noe som er 
uklart. Dette som et alternativ til å  skrive på nett. Elevrådet sender et forslag 
på skriv etter jul. 

 
Viktig å jobbe med både elever og foreldre er kjent med alt som foregår på 
nett. FAU kan tenke på dette som tema på en eventuell ny foreldrekveld. 

 
● Har elevene tenkt noe på 17. mai?  

Forslag om nye aktiviteter til 17. mai: Kjenne / smake - lek, ny vri på 
fiskedammen, vippekonkurranse  

 
● FAU bygger opp et nytt system i forbindelse med 17. mai- arrangementet på 

skolen. Det går an for elevrådet å komme med flere innspill etter jul. Enten i 
Brukerråd eller det sendes på FAU e-post 

 
Eventuelt 

 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

30/2018  Saker fra elevråd  

● Ønske om et stativ ute til å støtte opp ski , akematter osv. 
● Antimobbekontor åpent hver dag i lesekvarten 
● Informert i alle klasse om Respekt 



● Legge opp til minimøter for 2. - 4. trinn 
● Elevrådet har fått ny crownbook 
● Elevrådet skal dele ut akematter til alle trinn. Mappene telles opp og elevrådet 

fordeler på en fornuftig måte 

 

 Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

 

Eventuelt: Film fra Midt-Nytt 

 

 

 


