
MØTEREFERAT 
 
Møtet gjaldt: Brukerråd Dalgård skole og ressurssenter 

Dato: 27.02.20 

Tidsrom: 15.30 – 17.30 

Sted: Dalgård skole, møterom 3 

Til stede: Sverre Snilsberg (elevrådet), Siv Elin Skogen (FAU), Helge H Strøm 
(avdelingsleder) og rektor Gro Kristiansen 

 

Saksliste: 

6/2020 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble sendt ut tirsdag 25.02.20 
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 

7/2020 Godkjenning av referat fra 23.01.20 

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 23.01.20 godkjennes  

8/2020 Saker fra rektor 

- Info om Trondheimsskolen og veien videre på nivået over Dalgård 

- Stein, Saks Papir. Det jobbes med piloter på enkelte skoler (Eks 
leksefri)  

På Dalgård har vi meldt oss på  #heltnormalt 
(kommunaldirektørens ansvar) + barnas velvære  (noe 
ungdommens bystyre tar ansvaret for) 

- Info om at vårens foreldreundersøkelse er stoppet i TK fordi 

o Direktør vil ha en egen undersøkelse. 

- Vi fikk kulturrådets boktildeling 

o Vi får tilsendt gratis alle bøker, tegneserier, lydbøker for barn 



som er med i ordningen mellom 6-16 i tre år! Gleder oss  

- Antall skolestartere høsten 2020 

o 84 stk. 

- Utlyste stillinger og bemanningsbehov 

o Ergo, helsesportsped og lærervikariater. 

- Skolens økonomi kontra lærernorm 

o Om Dalgårds organisering. 

- MGP i bilder 

o Gro viste bilder fra øvelser og alvor og var på promo og 
kjendisjakt :) for å skaffe gode minner for våre elever. 

 Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

9/2020 Saker fra FAU 

- Onsdagens foreldrekveld med Anja den 26. februar 
- “talentets indre kamp” med et godt oppmøte 

  
- 17.mai komiteen har startet sitt arbeid 

- Er i fullt arbeid. 

Onsdagsklubb 11. mars med karneval 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

10/2020 Saker fra elevråd 

- Elevrådets arbeid nå 
- Vært få saker i det siste. 

- Tegnekonkurranse 
- Mange forslag kommet inn! Sverre viste fram de ulike 

tegningene. 
- Elise og Amund møtte oppvekstkomieèn, og gjorde en 

kjempejobb. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
Eventuelt Ingen saker 

 


