
Referat fra brukerråd  
16.02.2021 
 
Dalgård skole og ressurssenter 
 
 
Til stede, fysisk eller digitalt: 
Sverre Snilsberg, elevrådet 
Sander Varum Pettersen, elevrådet 
Eivind Olsen, FAU 
Janne Kvam, FAU 
Karin Hoemsnes, FAU 
Gro Kristiansen, rektor 
 
 
 
Saker: 
 
Rammeplan SFO 

- Arbeidet med en revidert rammeplan har pågått over tid i TK. FAU har mottatt utkast på 
epost. FAU har ikke noe å bemerke til rammeplanen SFO. 

 
Ordensreglementet Dalgård  

- Bystyret vedtok reviderte skoleregler for skolene i Trondheim kommune sist i mai 2020. 
Pga koronaen har ikke skolen kunnet jobbe med dette før nå. Så langt har pedagogene 
ved skolen uttalt seg om nye skoleregler sett opp mot skolens nåværende 
ordensreglement. Nå tas det samme opp i brukerråd. (Bystyrevedtaket ble sendt FAU på 
epost, og delt ut til elevrådets representanter i møtet.) 

- Brukerrådet ble enige om at skolen og elevrådet gis anledning til å utarbeide et felles 
utkast til revidert ordensreglement/skoleregler for Dalgård skole og ressurssenter som 
er i samsvar med bystyrets vedtak. Utkastet sendes FAU for uttalelse. 

 
Koronastatus Dalgård / Trondheim Kommune 

- Skolen drives på gult nivå med de begrensninger dette krever. 
- Smittevernet står sterkt og er styrende for virksomheten. 
- Dalgård skole og ressurssenter har ikke hatt koronasmitte inn i sin virksomhet de siste 

10 måneder. Kun et par tilfeller av kortvarig ventekarantene. Flaks! 
 
Antakelig avvente planlegging 17. mai 

- Rektor er varslet fra kommunalsjef skole om at 17. mai komiteen i Trondheim kommune 
er i gang med ulike forslag til en nasjonaldagsmarkering 

- Vi vet per nå ikke hva som skjer, men det går an å gjøre noe. 
- Vi er ganske sikre på at det ikke blir skoletog for alle skoler i sentrum, slik vi kjenner 

tradisjonen. Kanskje blir det bydelsvise barnetog? 
 



Fortsatt ingen onsdagsklubb 
- Det er ikke mulig å gjennomføre en onsdagsklubb med elever fra 5.-7. trinn + gruppene i 

ressurssenteret. Gult nivå hindrer oss i å la elever fra ulike kohorter møtes innendørs og 
hindrer oss i å la elever fra ulike alderstrinn organiseres på tvers utendørs. 

 
FAU-saker 

- Ingen saker. Det er ikke mulig for foresatte å møtes fysisk for å diskutere saker. Noe 
kontakt skjer per telefon. FAU har med unntak av en henvendelse knyttet til en politisk 
markering i høst ikke fått noen spørsmål. 

- Samling på skolen for FAU og alle foreldrekontakter torsdag 8. april 2021 kl 18 - 19.00. 
Info om dette sendes ut i meldeboka av rektor, og FAU kommer med egen invitasjon når 
det nærmer seg møtet. Samlingsrommet reserveres. 

- FAU har som mål å få på plass folk i alle FAU-funksjoner i løpet av våren. Både leder og 
kasserer avslutter som foresatt ved Dalgård med inneværende skoleår, og går derfor 
naturlig ut av FAU-arbeidet. 
 

 
Elevrådssaker 

- jobber med 5. trinn for å rekruttere elever til elevrådsarbeid fra neste skoleår 
- har begynt å jobbe med “søppellag”, hvordan vi kan rydde skolens område i mai 
- fortsetter garderobekontrollene. 2. trinn er spesielt flinke med å holde garderoben i orden 
- har besvart en undersøkelse fra Ungdommens bystyre om nettsider for elevrådet, hva 

som skal til, tilgjengelig Chromebook, hva gjør vi av eventuelle sosiale sammenkomster 
på skolen vår (f.eks onsdagsklubb) 

- elevrådet tenker dette om koronasituasjonen: 
- Vi får ikke gjort så mye med det. 
- Vi er glade for at det ikke er hjemmeskole, og at vi kan være på Dalgård hver dag. 
- I uke 10 vil vi gjerne markere oss ute før skolestart, slik at alle forstår at elevrådet 

er aktivt selv om skolen drives på gult nivå. 
 
Annet? 

- ingen saker 
 
 
 


