
MØTEREFERAT 
 

Møtet gjelder: Brukerråd Dalgård skole og ressurssenter 

Dato og tid: 09.03.17 kl 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Deltakere: FAU leder Karin Hoemsnes, elevrådsrepresentant Jørgen Aune 6C, 
avdelingsleder Torbjørn Langaas Lien og rektor Gro Kristiansen 
 

Referent: Torbjørn Langaas Lien 

Møteinnkaller: Rektor Dalgård skole og ressurssenter 

Forfall: Foreldrerepresentant Hilde Hindbjorgmo og  elevrådsrepresentant Jahn-

Daniel 7A 

 

 

Saksliste: 

07/2017  Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble sendt på epost 01.03.17 fra rektor til FAU-representanter og til 
elevrådsrepresentantene gjennom kontaktlærer for elevråd  

 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

08/2017  Godkjenning av referat fra januar 2017 

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 26.01.17 godkjennes  

 

09/2017  Saker fra rektor 

- Flott skidag i Nillsbyen i dag med nydelig vær, trivsel og aktiviteter. 

- Helhetlig ledelse. 140 avdelingslederstillinger legges ut. På Dalgård skole og 
ressurssenter planlegges det at organiseringen med en rektor og seks 
avdelingsledere videreføres. 



- Elevundersøkelsen slippes i dag, på Skoleporten. Også på Dalgård skole og 
ressurssenter er det rapportert om mobbing. Resultatene gjennomgås i 5-6-og 7 trinn.  

- Skolebesøk fra Canada i uke 11. Dette er et gjenbesøk etter at Trondheimsrektorer 
var der høsten 2016. En av disse rektorene følger rektor Gro i noen dager.  

- Nybygg i skolens umiddelbare nærhet. Skole og FAU på felles møte med Voll 
arkitekter. Forslaget til utbygging ved Coop-Prix ble vist gjennom foreløpige skisser 
og tegninger. Framdrift her kan være at dette muligens blir ferdigstilt om 4-5 år. 

-  Det jobbes med å få ny paviljong til Dalgård. Tre alternativer er presentert og 
foretrukket alternativ drøftet i møtet. Endelig beslutning hos rådmannen gjenstår. Med 
forespeilet framdrift kan det bli aktuelt med innflytting tidlig i 2018. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

 

10/2017 Saker fra FAU  

FAU organiserer egen kveld for foreldrene onsdag 19. eller torsdag 24. april. Med foredrag 
samt eget tema innen «Hvordan er det å være foreldre i dag».  

Uteområdet: Forslag fra en av foreldrene i FAU. Benker og bord blir laget på dugnad og 
plassert ut. Eventuelt fastlåsing mot bakken avtales med vaktmester.  

Vikarmodellen. Tidligere 5-6 år siden leide vi inn. Dette ble evaluert som en dårlig løsning. 
Derfor ble det valgt å styrke grunnbemanningen noe slik at teamene blir mer robust og kan i 
større grad håndtere fravær.  

Dalgård skole får bistand fra skoleteamet gjennom året,-  i ulike saker.  

 
 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering  

 

 

11/2017 Saker fra elevråd 

1. Klasser har ikke gym. To klasser har mistet gymtimer grunnet fravær.  

Skolen prioriterer at svømming og mat og helse ved slike situasjoner.  
 

 

2. Postkasse for henvendelser til elevrådsstyret på E- og F-bygget                       

Nye postkasser skal på plass. 
 



3.     Veier i skolens nabolag må skrapes og strøs bedre på vinteren. Skolen tar 

kontakt med vaktmester når snørydding og strøing er mangelfull. 

4.     For høyt trykk i dusjen (røde skuldrer). Kan noe gjøres? Skolen tar kontakt 

med vaktmester, så får hun vurdere hva som kan gjøres. 

5.     Dissene gamle. Skummelt å bruke. Det gjennomføres kontroll hver måned av 

vaktmester og årlig kontroll av «lekeplassinspektørene». Når lekeapparatene blir 

utslitt blir det gjort utskiftinger. 

6.     Klokke på sløydsalen og i gymsalen Vi ser på saken. 

7.     Mellomtrinn får ikke avspasere. Ønske om å kutte siste friminutt på fredager. 

En slik avspasering er ikke lov. 

8.     Flere blinker for snøballer i nedre skolegård, nye spader, akematter og 

akebret, basketballbane. Elevrådet kommer med konkret forslag om plassering av 

basketbane, og melder dette til rektor. Vi hører om noen kan ta oppdraget med å lage 

flere blinker. Nye spader mv. er kjøpt inn.  

  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.  

 

Eventuelt 

- Inge saker. 


