MØTEREFERAT
Møtet gjaldt:

Brukerråd Dalgård skole

Dato:

28.11.19
16.00 – 17.30

Tidsrom:

Dalgård skole, møterom 3
(FAU)Karin Hoemsnes (elevrådsrepresentanter)Sverre Snilsberg, Live
Gellein, (avdelingsleder) Einar Hattrem og rektor Gro Kristiansen

Sted:
Til stede:

Saksliste:
24/2019

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble sendt tirsdag 26.11.19
Vedtak: Innkallingen godkjennes.

25/2019

Godkjenning av referat fra 31.10.19
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 31.10.19 godkjennes

26/2019

Saker fra rektor
-

Hærverk på skolen: De siste uker har hyppigheten av hærverk
utvendig på skolen økt. Ruteknusing og tagging i helgene. Alt
hærverk politianmeldes. Innvendig skjer det noe småtteri i skoletid,
f.eks plukking på vegger, sparking i vegg, takplater som løftes opp.
Alt dette tar mye tid for oss som egentlig skal bruke tiden på barn og
unge. Synd for alle. Tips til tiltak?

-

Rekruttering og nytilsettinger hele året, og planlegging mot neste
skoleår

-

Jul (advent) på Dalgård. Info om alt som skjer.Egen plan for
adventstid på Dalgård

-

Dalgård skole og ressurssenter har søkt Kulturfondet om å få delta i
et prosjekt med formidling av all ny barne - og ungdomslitteratur de
neste tre år. Hvis vi er heldige, får vi disse bøkene gratis mot at vi
forplikter oss til å formidle dem internt på skolen.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering

27/2019

Saker fra FAU
1. Foreldrekveld med Anja Hammerseng-Edin blir 26. februar.
2. SSP, Stein, saks, papir. Hvordan jobber skolen med denne
strategien for å styrke sterke barnefellesskap?
●
●
●
●
●

relasjonsarbeidet, gode voksen-elevrelasjoner
elevrådsarbeid
antimobbekontor
# helt normalt
ungdommens bystyre jobber opp mot elevrådet

Vedtak: Informasjonen tas til orientering

28/2019

Saker fra elevråd
-

-

Fra elevrådsmøter
- info om antimobbekontor
- garderobekontroller
- bruk av ballbingen, delte meninger, evalueres etter
prøvetid
- hærverk på skolen
- eventuelt, mange forslag om innkjøp, flere
søppelkasser, flere lekeapparater, male opp
håndballbanen etc til våren
Innkjøp vinter er gjort. TAKK til FAU

Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Eventuelt

Onsdagsklubben (FAU) begynner i desember 2019

